
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chuchelna  

ze dne 10. 6. 2021: 

 

Zastupitelstvo obce Chuchelna 

Z/20/2021 schvaluje zprávu o činnosti rady obce 

Z/21/2021 schvaluje zprávu o hospodaření obce za období do 31. 5. 2021 

Z/22/2021 schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad  

Z/23/2021 schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020 bez výhrad 

Z/24/2021 schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021, kterým se rozpočet obce zvýší 

o částku 99.129,31Kč v příjmech i ve výdajích 

Z/25/2021 schvaluje dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví  

p. p. č. 2 v kú Chuchelna  

Z/26/2021 schvaluje směnnou smlouvu bez doplatku s manželi B., p. p. č. 1/5 a 2/5, 

vše v kú Chuchelna 

Z/27/2021 souhlasí se změnou odpadového hospodářství  - systém DOOR TO 

DOOR (barevné popelnice u každého domu) 

Z/28/2021 souhlasí s odkoupením 1/4 podílu p. p. č. 1851 v kú Chuchelna od pí H. 

a 1/4 podílu p. p. č. 1851 v kú Chuchelna od p. B., za celkovou cenu  

25 tis. Kč 

Z/29/2021 schvaluje směnnou smlouvu s doplatkem s panem CH., na p. p. č. 537/4 

a p. p. č. 1841/11, vše v kú Chuchelna 

Z/30/2021 pověřuje radu obce Chuchelna ke spolupráci se spolkem Mlok z lomu 

při přípravě podkladů včetně zajištění veškerých legislativních náležitostí 

a vypsání referenda 

Z/31/2021 schvaluje zveřejnění záměru směny p. p. č. 1877/5 a p. p. č. 1496/1, vše 

v kú Chuchelna 

Z/32/2021 souhlasí s uzavřením smluv o budoucí kupní smlouvě s vlastníky pozemků 

dotčených stavbou chodníku od školy ke školkovské zahradě za cenu 

10 Kč za 1 m2 

Z/33/2021 souhlasí s uzavřením smlouvy o úvěru na nákup vozidla GAS 

Z/34/2021 souhlasí s přestěhováním obecního úřadu do budovy čp. 296 v obci 

Chuchelna s podmínkou rekonstrukce prostor pro sportovní kroužek 

Z/35/2021 schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021, kterým se rozpočet obce 

nemění v příjmech ani ve výdajích 

Z/36/2021 schvaluje stažení návrhu znaku, který byl poslán heraldické komisi 

k posouzení a odsouhlasení 

 


