
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chuchelna ze dne 24. 3. 2011 

Zastupitelstvo obce Chuchelna 

1) schvaluje zprávu o činnosti rady obce  

2) schvaluje zprávu o hospodaření obce za rok 2010 

3) schvaluje rozpočet obce na rok 2011 jako přebytkový s tím, že přebytek ve výši 

140.000,- Kč bude použit na splátku úvěru 

4) schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení panu Jiřímu Šírkovi na titul 02 – 

rekonstrukce bytu nebo jeho části – ve výši 40.000,- Kč 

5) neschvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení panu Martinu Müllerovi na 

titul 06 – rekonstrukce střechy ve výši 50.000,- Kč 

6) bere na vědomí informaci komise životního prostředí 

7) bere na vědomí zprávu kontrolního výboru 

8) bere na vědomí zprávu finančního výboru 

9) schvaluje nákup pozemku č. 1825 dle PK v k. ú. Chuchelna o výměře 160 m2 od 

Pozemkového fondu ČR za cenu 960,- Kč 

10) schvaluje nákup pozemků č. 32 a 33 dle PK v k. ú. Chuchelna o celkové výměře 

3.985 m2 č. 60 o výměře 525 m2, č. 1803 o výměře 136 m2 a č. 1802/1 o výměře 80 

m2, 1/16 parcely č. 1806/2 KN a  1/16 parcely 1806/2 PK od pana Ing. Vladimíra 

Skrbka za maximální celkovou cenu 145.000,- Kč 

11) schvaluje podání žádosti o dotaci z Grantového fondu LK z programu G-17 – 

program obnovy venkova – 400 tisíc korun na akci „oprava střechy na budově 

Základní a mateřské školy v Chuchelně“ 

12) schvaluje podání žádosti o dotaci z Grantového fondu LK z programu G-20 – 

program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích – 

500 tisíc korun na akci „projektová dokumentace na výstavbu chodníku – I. etapa  

13) schvaluje podání žádosti o dotaci z Grantového fondu LK z programu G-7 – program 

podpory ochrany přírody a krajiny – 37.800,- Kč na akci „oprava pomníku I. světová 

válka Chuchelna – Lhota“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 29. 3. 2011  

 

Sejmuto:  14. 4. 2011  


