
Usnesení ze 4. schůze rady obce Chuchelna ze dne 10. 2. 2015 
 
R/5/2015 rada obce ukládá starostovi požádat firmu Explozia o více informací 

k plánovaným odstřelům v lomu na Proseči 
 
R/6/2015 rada obce podporuje uspořádání Krajského kola ekologické 

olympiády v Chuchelně a ukládá starostovi projednat podrobnosti 
s ředitelem školy a vedoucí ŠJ 

 
R/7/2015 rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na uspořádání plesů – 

TJ Sokol Chuchelna ve výši 2.000,- Kč a SDH Chuchelna 3.000,- Kč 
 
R/8/2015 rada obce ukládá starostovi oslovit nejméně pět firem ohledně zakázky 

na rekonstrukci cesty na Komárově 
 
R/9/2015 rada obce doporučuje vyhovět žádosti pí Brzobohaté o pokácení břízy 

na obecním pozemku č. 757/1 v k. ú. Lhota Komárov 
 
R/10/2015 rada obce stanovuje prodejní cenu pozemku č. 1841/2 v k. ú. 

Chuchelna na 10,- Kč/m2  
 
R/11/2015 rada obce ukládá starostovi vstoupit v jednání s majiteli pozemků č. st. 

157 a st. 156/1 v k. ú. Chuchelna, na nichž leží veřejně přístupná 
komunikace pro vypořádání majetkových vztahů 

 
R/12/2015 rada obce doporučuje vyzvat město Semily k opravě dvou posledních 

světel při hranicích s obcí Chuchelna a instalování dalšího světla 
směrem k Chuchelně 

 
R/13/2015 rada obce schvaluje poskytnutí prostorů bývalé ordinace k využití 

místním spolkům a doporučuje vyměnit vybavení nábytkem 
 
R/14/2015  rada obce schvaluje podání žádosti o dotaci pro SDH z Grantového 

fondu LK z programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí 
 Libereckého kraje  

 
R/15/2015 rada obce schvaluje podání žádosti o dotaci na uspořádání pouti 

z Grantového fondu LK z programu D 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém 
kraji 

 
R/16/2015 rada obce pověřuje Bc. Soukupovou projednáním podrobností  

s  majitelem houpaček ohledně jejich případného odkoupení  
 
R/17/2015 rada obce ukládá starostovi znovu požádat KSSLK o instalaci svodidel 

podél silnice č. III/2829 v zatáčce na Lhotě 
 
R/18/2015 rada obce schvaluje vysílání záznamů z veřejných zasedání 

zastupitelstva vždy po dobu 14 dnů třikrát denně (z toho jednou v noci) 
 
R/19/2015 rada obce ukládá starostovi zažádat o posunutí termínu pro vyjádření 

k návrhu Územní studie do 25. února 


