
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chuchelna  
ze dne 15. 12. 2011 

zastupitelstvo 
1) schvaluje zprávu o činnosti rady obce 
2) schvaluje zprávu o hospodaření obce do 30. 11. 2011 
3) ukládá radě obce hospodařit v rozpočtovém provizoriu úsporně do 

doby schválení rozpočtu na rok 2012 
4) schvaluje záměr přijetí dlouhodobého úvěru od ČSOB, a. s. ve výši 

3 miliony korun do roku 2016 
5) schvaluje rozpočtový výhled na léta 2012 – 2016 
6) pověřuje radu obce dokončením úprav rozpočtu obce na rok 2011 

zejména v souvislosti s přijatými a poskytnutými transfery 
7) schvaluje odepsání nevymahatelných pohledávek z let 2009 – 2010 

v celkové výši 3.160,- Kč 
8) schvaluje dooprávkování dlouhodobého majetku podle skutečného 

stáří, v případě neznámého stáří ve výši 40 % z pořizovací ceny 
9) pověřuje starostu obce, aby ve spolupráci s pořizovatelem 

Územního plánu Chuchelna učinil takové úkony, které povedou k 
minimálnímu dotčení stávajících objektů a zahrad na území obce 
Chuchelna návrhem vedení nadregionálního biokoridoru 
územního systému ekologické stability 

10) bere na vědomí zprávu výboru kontrolního  
11) bere na vědomí zprávu výboru finančního 
12) schvaluje přijetí daru od pana Ladislava Buriánka a paní Zdeňky 

Buriánkové – pozemek č. 1887 o výměře 184 m2 v k. ú. Chuchelna 
13) schvaluje přijetí daru od paní Jarmily Bémové – pozemek č. 480/2 o 

výměře 27 m2 v k. ú. Chuchelna 
14) bere na vědomí převzetí pozemkové parcely č. 1892/2 o výměře 55 

m2 v k. ú. Chuchelna od Lesů ČR na základě restitučního zákona 
15) schvaluje nákup pozemku č. 1899 v k. ú. Chuchelna za 3.420,- Kč o 

výměře 342 m2 od Města Semily 
16) schvaluje nákup nemovitostí: garáž s bytovou jednotkou na st. p. č. 

136 o výměře 141 m2 a pozemkové parcely 833/2 o výměře 330 m2, 
833/4 o výměře 240 m2 a 833/12 o výměře 137 m2 v k. ú. Lhota Komárov 
za cenu 585.000,- Kč od pana Jana Wohlmutha 

17) žádá Pozemkový úřad v Semilech o provedení komplexní 
pozemkové úpravy  

18) bere na vědomí žádost paní Miloslavy Kadlecové o udělení 
souhlasu zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění 
k umístění stavby rodinného domu na poz. parc. č. 629/2 v k. ú. Lhota 
Komárov, obci Chuchelna a ukládá starostovi žádost projednat 



s Obvodním stavebním úřadem a případně zpracovatelem územního 
plánu obce a předložit materiál na příští jednání zastupitelstva 

19) schvaluje zveřejnění záměru směnit pozemek parc. č. 771 a část 
pozemku parc. č. 772 s paní Miloslavou Kadlecovou za stavební parc. 
č. 132 a část pozemku parc. č. 629/2 v k. ú. Lhota Komárov, obci 
Chuchelna; rozdíl ve výměrách směňovaných nemovitostí bude 
vyrovnán částkou 200,- Kč/m2     

 

 


