
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chuchelna ze dne 9. 9. 2021: 
 

Zastupitelstvo obce Chuchelna 

Z/37/2021 schvaluje zprávu o činnosti rady obce 

Z/38/2021 schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021, kterým se rozpočet obce zvýší  

o částku1.260.633,70 Kč v příjmech i ve výdajích. 

Z/39/2021 schvaluje zprávu o hospodaření obce za období do 31. 8. 2021 

Z/40/2021 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství 

Z/41/2021 obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu na území obce Chuchelna 

Z/42/2021 vyhlašuje konání místního referenda dle ust. § 14 zákona č. 22/2004 Sb., 

o místním referendu a o změně některých zákonů, a to na území obce 

Chuchelna, o otázce: 

„Souhlasíte s tím, aby obec Chuchelna v samostatné působnosti 

podnikla kroky k tomu, aby nedošlo k obnovení těžby v dobývacím 

prostoru Chuchelna na katastrálním území obce Chuchelna?” ANO/NE 

s následujícím odůvodněním: 

V rámci veřejného zasedání zastupitelstva byla vznesena ze strany 

Zapsaného spolku Mlok z lomu potřeba vyhlášení místního referenda 

tak, aby se místní občané mohli vyjádřit k možnému znovuotevření 

čedičového lomu Slap. Zastupitelstvo tuto potřebu projednalo. 

Zastupitelstvo obce Chuchelna stanovuje konání místního referenda na 

pátek 8. října 2021 v době od 14 do 22 hod. a sobotu 9. Října 2021 

v době od 8 do 14 hod. (tj. souběžně s konáním voleb do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky). 

Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce zabezpečení přípravy  

a provedení místního referenda v souladu se zněním zákona  

č. 22/2004Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, a to 

včetně zajištění přípravy a distribuce informačního materiálu pro 

občany obce Chuchelna, ve spolupráci se Zapsaným spolkem Mlok z 

lomu.  

Odhadovaná výše nákladů spojených s provedením  místního 

referenda činí 26.500,- Kč. Stanovení odměn členů komisí v rámci 

konání místního referenda: předseda místní komise 2700,- Kč, člen místní 

komise 2100,- Kč. Příplatek pro členy okrskových volebních komisí za 

souběh voleb ve výši 400,- Kč. Náklady na realizaci rozhodnutí přijatého 

v místním referendu nelze odhadnout. Náklady ponese obec ze svého 

rozpočtu, budou hrazeny standardním způsobem, použitím přidělených 

finančních prostředků z příslušných rozpočtových položek. 

Z/43/2021 souhlasí s provedením stavby včelína na p. p. č. 174/5 v katastrálním 

území Lhota Komárov, obci Chuchelna, jako podmíněně přípustné 

stavby z hlediska platného územního plánu 



Z/44/2021 schvaluje směnnou smlouvu bez doplatku s panem B. na nově 

oddělený pozemek p. č. 1877/5, který těsně přiléhá k domu čp. 8.  

a pozemek  p. č. 1496/2, skutečný průběh obecní cesty  

Z/45/2021 schvaluje s účinností od 1. 10. 2021 svěření nemovitého majetku 

příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Chuchelna, 

Chuchelna čp. 50, 513 01 Semily, IČO 70985375 (technické zhodnocení 

budovy čp. 50 ve výši 848.001,- Kč) 


