Usnesení zastupitelstva obce Chuchelna ze dne 15. 6. 2017
Zastupitelstvo obce Chuchelna
Z/16/2017
schvaluje zprávu o činnosti rady obce
Z/17/2017
schvaluje zprávu o hospodaření obce do 31. 5. 2017
Z/18/2017
schvaluje závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2016 bez výhrad
Z/19/2017
schvaluje účetní závěrku obce Chuchelna za rok 2016 bez výhrad
Z/20/2017
schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017, kterým se zvyšuje rozpočet
obce Chuchelna o částku 2.127.893,- Kč v příjmech i ve výdajích
Z/21/2017
bere na vědomí zprávu kontrolního výboru
Z/22/2017
konstatuje, že zpráva finančního výboru nebyla předložena
Z/23/2017
bere na vědomí zprávu komise pro kulturu a sport
Z/24/2017
schvaluje novelu „Pravidel Obce Chuchelna o tvorbě a použití
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Chuchelna“ s platností
od 1. 7. 2017
Z/25/2017
souhlasí s umístěním stavby přístavba nebytových prostor k čp. 254
Chuchelna – kovoobráběcí dílna na pozemcích st. p. č. 521
a poz. p. č. 1482 a 1664/1 v katastrálním území a obci Chuchelna, jako
podmíněně přípustným využitím funkční plochy smíšené obytné s lehkou
výrobou (BS) z hlediska platného územního plánu, kterým je Územní
plán Chuchelna, který byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce
Chuchelna číslo 4 ze dne 27. 12. 2012 a následně oznámen veřejnou
vyhláškou č. j. SÚ/3690/12 ze dne 31. 12. 2012. Územní plán jako
podmíněně přípustné využití dané funkční plochy připouští mimo jiné
i „výroba a skladování jako doprovodná stavba stavby pro bydlení,
která svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání
pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesníží kvalitu
prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní
zátěží) a svou celkovou podlahovou plochou nepřekročí dvojnásobek
celkové podlahové plochy stavby pro bydlení.)“
Z/26/2017
schvaluje záměr zveřejnění prodeje stavební parcely č. 190 v k. ú. Lhota
Komárov o výměře 2 m2 p. Jaroslavu Dostrašilovi za cenu 10,- Kč/m2
Z/27/2017
schvaluje uzavření smlouvy s Krajskou správou silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizací, o možnosti provést stavbu na cizím pozemku
„Rekonstrukce silnice III/2923 Chuchelna“ na části pozemků č. 712, 782,
1892/2, 1910/2, 1911/2 a 1911/3 v k. ú. i obci Chuchelna
Z/28/2017
schvaluje uzavření dohody s Městem Semily o vytvoření společných
školských obvodů základních škol
Z/29/2017
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy se Sborem dobrovolných
hasičů Chuchelna o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Chuchelna ve
výši 64.058,- Kč
Z/30/2017
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Tělocvičnou jednotou Sokol
Chuchelna o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Chuchelna ve výši
95.986,- Kč
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