
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chuchelna  
ze dne 13. 9. 2018 

 
Zastupitelstvo obce Chuchelna  
 
Z/23/2018 schvaluje zprávu o činnosti rady obce 
 
Z/24/2018 schvaluje zprávu o hospodaření obce do 31. 8. 2018 
 
Z/25/2018 schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018, kterým se zvýší rozpočet obce 

o částku 89.511,- Kč v příjmech i ve výdajích 
 
Z/26/2018 volí paní Danu Kozákovou a Ivanu Heřmanovou do funkce přísedících 

Okresního soudu Semily 

 
Z/27/2018 konstatuje, že nebyla předložena zpráva výboru kontrolního 
 
Z/28/2018 konstatuje, že nebyla předložena zpráva výboru finančního 
 
Z/29/2018  bere na vědomí informaci sociální komise  
 
Z/30/2018 bere na vědomí zprávu komise FRB 
 
Z/31/2018 schvaluje nákup následujících pozemků nebo jejich částí a schvaluje 

uzavření příslušných kupních smluv. Všechny pozemky se nacházejí v 
katastrálním území Chuchelna: 
pozemek p. č. 789/1 o celkové výměře 1225 m2 za cenu maximálně 
200,- Kč/m2 od pana Miroslava Sůvy 

pozemek p. č. 789/4 o celkové výměře 117 m2 za cenu maximálně 
200,- Kč/m2 od pana Miroslava Sůvy 

pozemek p. č. 1/2 o celkové výměře 1460 m2 za cenu maximálně 100,- 
Kč/m2 od pana Miroslava Sůvy 
1/4 pozemku p. č. 381 o celkové výměře 3269 m2 za cenu 80,- Kč/m2 
od pana Václava Housy 
1/4 pozemku p. č. 381 o celkové výměře 3269 m2 za cenu 80,- Kč/m2 
od paní Květuše Housové 
1/4 pozemku p. č. 381 o celkové výměře 3269 m2 za cenu 80,- Kč/m2 
od pana Josefa Housy 
1/12 pozemku p. č. 381 o celkové výměře 3269 m2 za cenu 80,- Kč/m2 
od pana Pavla Holana 
1/12 pozemku p. č. 381 o celkové výměře 3269 m2 za cenu 80,- Kč/m2 
od paní Věry Janouškové 
1/12 pozemku p. č. 381 o celkové výměře 3269 m2 za cenu 80,- Kč/m2 
od Kozákov - družstvo, IČO: 00129178 
1/9 pozemku p. č. 396/3 o celkové výměře 309 m2 za cenu 30,- Kč/m2 
od pana Václava Housy 
1/12 pozemku p. č. 396/3 o celkové výměře 309 m2 za cenu 30,- Kč/m2 
od manželů Evy a Václava Housových 
1/36 pozemku p. č. 396/3 o celkové výměře 309 m2 za cenu 30,- Kč/m2 
od Kozákov - družstvo, IČO: 00129178 
 



Z/32/2018 schvaluje přijetí následujících pozemků nebo jejich částí formou daru 
od pana Miroslava Sůvy a schvaluje uzavření příslušné darovací 
smlouvy. Všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území 
Chuchelna: 
pozemek p. č. 1794 o celkové výměře 205 m2 
pozemek p. č. 1793/2 o celkové výměře 615 m2 

pozemek p. č. 1793/1 o celkové výměře 245 m2 

přibližně 200 m2 pozemku p. č. 1893 

přibližně 25 m2 pozemku p. č. 483/1 
 
 
Z/33/2018 neschvaluje předčasné splacení úvěru 
 
Z/34/2018 bere na vědomí závěrečný účet Svazku města a obcí Semily a zprávu 

auditora za r. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 14. 9. 2018  


