
Usnesení zastupitelstva obce Chuchelna ze dne 10. 3. 2016 
 
Zastupitelstvo obce Chuchelna 

 
Z/2/2016 mění Pravidla Obce Chuchelna o tvorbě a použití prostředků Fondu 

rozvoje bydlení na území obce Chuchelna takto: V tabulce „1“ se mění 
u titulu 7 – „výstavba domovní ČOV nebo septiku“ lhůta splatnosti na  
5 let, úrok na 3 % a maximální výše zápůjčky na 50.000,- Kč. Tato změna 
vstupuje platnost od 1. dubna 2016 

Z/3/2016 schvaluje zprávu o činnosti rady obce 
Z/4/2016 schvaluje zprávu o hospodaření obce za rok 2015 
Z/5/2016 schvaluje rozpočet obce na rok 2016 jako schodkový s příjmy 

12.265.855,- Kč, výdaji 17.745.245,- Kč.  
Schodek ve výši 5.479.390,- Kč je tvořen financováním takto:

 zůstatek z předchozích období  2.104.366,- Kč 
   přijetí úvěru     4.000.000,- Kč 
   splátky úvěru     -  624.976,- Kč 
   financování celkem    5.479.390,- Kč 
 
Z/6/2016 bere na vědomí zprávu výboru kontrolního 
Z/7/2016 bere na vědomí zprávu výboru finančního 
Z/8/2016 bere na vědomí zprávu komise životního prostředí 
Z/9/2016 bere na vědomí informaci o plánovaných stavbách v obci 
Z/10/2016 souhlasí s přijetím daru od pana Jiřího Kořínka a to 1/8 p. p. č. 1855/1  

o celkové výměře 2309 m2 a dále 1/8 p. p. č. 1855/4 o celkové výměře 
3 m2, vše v katastrálním území i obci Chuchelna 

Z/11/2016 souhlasí se zveřejněním záměru prodat pozemky parcelních čísel, a to 
stavebních parcel č. 192, 387 a 507, a pozemkových parcel č. 1166/1, 
1166/2, 1168/1, 1168/2, 1169/1, 1169/2, 1169/3, 1169/4, 1169/5 a 1169/6, 
o celkové výměře 23.241 m2 v katastrálním území i obci Chuchelna 
Tělocvičné jednotě Sokol Chuchelna, IČ: 49296159 za celkovou cenu  
2 miliony Kč 

Z/12/2016 souhlasí se zveřejněním záměru prodat pozemky parcelních čísel 1902/7 
o výměře 30 m2 a 1902/31 o výměře 11 m2 v k. ú.  i obci Chuchelna 
podniku Lesy České republiky, s. p., IČ: 42196451 za cenu stanovenou 
znalcem. 

Z/13/2016 schvaluje uzavření darovací smlouvy s p. Petrem Buriánkem – přijetí 
daru pozemku p. č. 382/17 o výměře 1684 m2 v k. ú. i obci Chuchelna  

Z/14/2016 schvaluje uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši 4,0 miliony korun 
českých s Československou obchodní bankou, a. s. (IČ: 00001350), za 
podmínek podle předložené nabídky se splácením po dobu 6 let 

Z/15/2016 schvaluje podání žádosti o dotaci Libereckému kraji z Programu 
obnovy venkova - program č. 2.1 - dotační titul 4. 

Z/16/2016 schvaluje nákup hasičské cisterny za cenu v maximální výši dle 
znaleckého posudku  

 
 
Vyvěšeno: 14. 3. 2016  
Sejmuto:  
 
Ve stejné době vyvěšeno i na elektronické úřední desce 


