Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Sulice ze dne 24.3. 2010
Program OZ Sulice dne 24.3. 2010
1. zahájení
2. č.j.241/2010, Jitka Zvěřinová, Želivec, žádost o slevu ceny za odvoz odpadu ze sociálních
důvodů
3. č.j.249/2010, DLP-Development s.r.o., Praha 10, žádost o souhlas s dělením pozemků
v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc.: 837 a 847 na akci „Prodejna Želivec“
4. č.j.250/2010, Ludmila a Jiří Beránkovi, Hlubočinka, oznámení záměru montáže
fotovoltaické elektrárny o výkonu 5,1 kWp na střechu rod.domu na Hlubočince, č.p. 959
5. č.j.258/2010, Petr Pazdera, Želivec, žádost o vyjádření Obce Sulice k půdní vestavbě
rodinného domu, Želivec č.p. 210, podle přiložené dokumentace
6. č.j. 257/2010, Irena Matoušková, Sulice, žádost o vyjádření Obce Sulice k žádosti o trvalé
vynětí půdy ze ZPF v k.ú. Sulice-Sulice,č.parc.608/13
7. č.j. 255/02010, Irena Matoušková, Sulice, žádost o vyjádření Obce Sulice ke stavbě
rodinného domu v k.ú. Sulice-Sulice,č.parc.608/13, podle přiložené dokumentace,žádost
o souhlas s napojením na inženýrské sítě ve vlastnictví Obce Sulice a s napojením na
veřejnou komunikaci
8. č.j.256/2010, Irena Medřická, Sulice, žádost o vyjádření Obce Sulice k žádosti o trvalé
vynětí půdy ze ZPF v k.ú. Sulice-Sulice,č.parc.608/1
9. č.j.254/2010, Irena Medřická, Sulice, žádost o vyjádření Obce Sulice ke stavbě
rodinného domu v k.ú. Sulice-Sulice,č.parc.608/1, podle přiložené dokumentace,žádost
o souhlas s napojením na inženýrské sítě ve vlastnictví Obce Sulice a s napojením na
veřejnou komunikaci
10. č.j. 263/2010, Jan Trizna, Kostelec u Křížků, žádost o změnu zařazení pozemku v novém
územním plánu v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 803/68, a to z komerční výstavby na
pozemky určené pro výrobu a skladování
11. č.j.262/2010, ing.Lucie Kumbálková, Nechánice, ohlášení vrtu v hloubce do 30m ke
zjištění hladiny spodní vody na pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 141/102
12. č.j.33/2010, Skanska a.s.,žádost o vydání stanoviska ke změně využití území týkajících se
pozemků dělených geometrickým plánem č.1162-059/2009 v k.ú. Sulice-Želivec.
13. č.j. 269/2010, Jarmila Hermanová,Želivec, žádost o pokácení stromu-staré lípy na na
pozemku v k.ú. Sulice-Želivec podle přiložené dokumentace
14.Záměr Obce Sulice prodat pozemky v k.ú. Sulice-Sulice, č.parc. KN 357/30, č.parc. KN
357/31 a část pozemku č.parc.KN 357/1,tj. bez pozemků č.parc. 357/36 a č.parc.357/37
určených na veřejnou zeleň a vymezených geometrickým plánem č.: 1113-189/2008.
15. Studio Mija s.r.o., hasičská zbrojnice Nechánice, projekt pro územní a stavební
rozhodnutí, vyřízení územního a stavebního povolení.
16. Rozpočet Obce Sulice na rok 2010.
17. Různé

1.Zahájení
- určení zapisovatele a ověřovatelů zápisů:E.Troníčková, R.Skružná, O.Černil
- volba návrhové komise k ověření usnesení ze zasedání: E.Troníčková, R.Skružná, O.Černil
Přítomni:Kukačová,Černil,Troníčková,Skružná,Karban, Tichý
Omluveni: Kouřilová,Kalašová,Dolejš, Koutecký
2. č.j.241/2010, Jitka Zvěřinová, Želivec, OZ souhlasí se slevou ceny za odvoz odpadu ze
sociálních důvodů
Ano: 6
Ne: 0
Zdržel se: 0
3. č.j.249/2010, DLP-Development s.r.o., Praha 10, OZ souhlasí s dělením pozemků
v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc.: 837 a 847 na akci „Prodejna Želivec“
Ano: 6
Ne: 0
Zdržel se: 0
4. č.j.250/2010, Ludmila a Jiří Beránkovi, Hlubočinka, OZ souhlasí s montáží
fotovoltaické elektrárny o výkonu 5,1 kWp na střechu rod. domu na Hlubočince, č.p. 959
Ano: 6
Ne: 0
Zdržel se: 0
5. č.j.258/2010, Petr Pazdera, Želivec, OZ souhlasí s půdní vestavbou rodinného domu,
Želivec č.p. 210, podle přiložené dokumentace
Ano: 6
Ne: 0
Zdržel se: 0
6. č.j. 257/2010, Irena Matoušková, Sulice, OZ souhlasí s trvalým vynětím půdy ze ZPF
v k.ú. Sulice-Sulice,č.parc.608/13
Ano: 6
Ne: 0
Zdržel se: 0
7. č.j. 255/02010, Irena Matoušková, Sulice, OZ souhlasí se stavbou rodinného domu v k.ú.
Sulice-Sulice,č.parc.608/13, podle přiložené dokumentace,OZ souhlasí s napojením na
inženýrské sítě ve vlastnictví Obce Sulice a s napojením na veřejnou komunikaci
Ano: 6
Ne: 0
Zdržel se: 0
8. č.j.256/2010, Irena Medřická, Sulice, OZ souhlasí s trvalým vynětím půdy ze ZPF v k.ú.
Sulice-Sulice,č.parc.608/1
Ano: 6
Ne: 0
Zdržel se: 0
9. č.j.254/2010, Irena Medřická, Sulice, OZ souhlasí se stavbou rodinného domu v k.ú.
Sulice-Sulice,č.parc.608/1, podle přiložené dokumentace,OZ souhlasí s napojením na
inženýrské sítě ve vlastnictví Obce Sulice a s napojením na veřejnou komunikaci
Ano: 6
Ne: 0
Zdržel se: 0
10. č.j. 263/2010, Jan Trizna, Kostelec u Křížků, OZ odkládá žádost o změnu zařazení
pozemku v novém územním plánu v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 803/68, a to z komerční
výstavby na pozemky určené pro výrobu a skladování. OZ pověřuje starostku k jednáním
o této záležitosti na SÚ Kamenice.
Ano: 6
Ne: 0
Zdržel se: 0

11. č.j.262/2010, ing.Lucie Kumbálková, Nechánice, OZ bere na vědomí ohlášení vrtu
v hloubce do 30m ke zjištění hladiny spodní vody na pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice,
č.parc. 141/102
Ano: 6
Ne: 0
Zdržel se: 0
12. č.j.33/2010, Skanska a.s., OZ odkládá rozhodnutí o vydání stanoviska ke změně využití
území týkajících se pozemků dělených geometrickým plánem č.1162-059/2009 v k.ú.
Sulice- Želivec. Důvodem odkladu je nutnost dalšího projednání této problematiky
s příslušnými úřady.
Ano: 6
Ne: 0
Zdržel se: 0
13. č.j. 269/2010, Jarmila Hermanová,Želivec, OZ souhlasí s pokácením staré lípy na
pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc.928, podle přiložené dokumentace
Ano: 6
Ne: 0
Zdržel se: 0
14. Záměr Obce Sulice prodat pozemky v k.ú. Sulice-Sulice, č.parc.KN 357/30, č.parc. KN
357/31 a část pozemku č.parc.KN 357/1,tj. bez pozemků č.parc. 357/36 a č.parc.357/37
určených na veřejnou zeleň a vymezených geometrickým plánem č.: 1113-189/2008.
Ano: 6
Ne: 0
Zdržel se: 0
15. OZ souhlasí s vypracováním projektu pro územní a stavební rozhodnutí firmou Studio
Mija s.r.o.pro novou hasičskou zbrojnici v Nechánicích v k. ú. SuliceNechánice, č.parc.1255 a 265, včetně vyřízení územního a stavebního povolení.
Ano: 6
Ne: 0
Zdržel se: 0
16. OZ schvaluje rozpočet Obce Sulice na rok 2010 jako vyrovnaný s doplněním o položku
dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na státní správu o
276 480,-Kč.
Příjmy : 16 390 135,-Kč , výdaje: 16 390 135,-Kč
Ano: 6
Ne: 0
Zdržel se: 0
Čas zahájení:18,30
Čas ukončení: 20,30
Zapsal:O.Černil

ověřil: E.Troníčková, R.Skružná
Starostka: Iva Kukačová

Usnesení ze zasedání OZ Sulice ze dne 24.3. 2010
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání v počtu 6 přítomných
Schválilo:
1. č.j.241/2010, Jitka Zvěřinová, Želivec, žádost o slevu ceny za odvoz odpadu ze sociálních
důvodů
2. č.j.249/2010, DLP-Development s.r.o., Praha 10, žádost o souhlas s dělením pozemků
v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc.: 837 a 847 na akci „Prodejna Želivec“
3. č.j.250/2010, Ludmila a Jiří Beránkovi, Hlubočinka, oznámení záměru montáže
fotovoltaické elektrárny o výkonu 5,1 kWp na střechu rod.domu na Hlubočince, č.p. 959
4. č.j.258/2010, Petr Pazdera, Želivec, žádost o vyjádření Obce Sulice k půdní vestavbě
rodinného domu, Želivec č.p. 210, podle přiložené dokumentace
5. č.j. 257/2010, Irena Matoušková, Sulice, žádost o vyjádření Obce Sulice k žádosti o trvalé
vynětí půdy ze ZPF v k.ú. Sulice-Sulice,č.parc.608/13
6. č.j. 255/02010, Irena Matoušková, Sulice, žádost o vyjádření Obce Sulice ke stavbě
rodinného domu v k.ú. Sulice-Sulice,č.parc.608/13, podle přiložené dokumentace,žádost
o souhlas s napojením na inženýrské sítě ve vlastnictví Obce Sulice a s napojením na
veřejnou komunikaci
7. č.j.256/2010, Irena Medřická, Sulice, žádost o vyjádření Obce Sulice k žádosti o trvalé
vynětí půdy ze ZPF v k.ú. Sulice-Sulice,č.parc.608/1
8. č.j.254/2010, Irena Medřická, Sulice, žádost o vyjádření Obce Sulice ke stavbě
rodinného domu v k.ú. Sulice-Sulice,č.parc.608/1, podle přiložené dokumentace,žádost
o souhlas s napojením na inženýrské sítě ve vlastnictví Obce Sulice a s napojením na
veřejnou komunikaci
9. č.j. 269/2010, Jarmila Hermanová,Želivec, žádost o pokácení stromu-staré lípy na na
pozemku v k.ú. Sulice-Želivec podle přiložené dokumentace
10. Obce Sulice souhlasí s prodejem pozemků v k.ú. Sulice-Sulice, č.parc. KN 357/30, č.parc.
KN 357/31 a část pozemku č.parc.KN 357/1, tj. bez pozemků č.parc. 357/36 a 357/37
určených na veřejnou zeleň a vymezených geometrickým plánem č.: 1113-189/2008.
11. OZ souhlasí s vypracováním projektu pro územní a stavební rozhodnutí firmou Studio
Mija s.r.o. pro novou hasičskou zbrojnici v Nechánicích v k. ú. Sulice- Nechánice,
č.parc.1255 a 265, včetně vyřízení územního a stavebního povolení.
12. OZ schvaluje rozpočet Obce Sulice na rok 2010 jako vyrovnaný s doplněním o
položku dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na státní
správu o 276 480,-Kč.
Příjmy: 16 390 135,-Kč , výdaje: 16 390 135,-Kč

Pověřuje:
1. OZ pověřuje starostku k jednáním na SÚ Kamenice ve věci změny zařazení pozemku
v novém územním plánu v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 803/68, a to z komerční výstavby
na pozemky určené pro výrobu a skladování, č.j. 263/2010, Jan Trizna, Kostelec u Křížků.
Bere na vědomí:
1. OZ bere na vědomí ohlášení vrtu v hloubce do 30m ke zjištění hladiny spodní vody na
pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 141/102, č.j.262/2010, ing.Lucie Kumbálková,
Nechánice.
Odkládá:
1. č.j. 263/2010, Jan Trizna, Kostelec u Křížků, žádost o změnu zařazení pozemku v novém
územním plánu v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 803/68, a to z komerční výstavby na
pozemky určené pro výrobu a skladování
2. OZ odkládá rozhodnutí o vydání stanoviska ke změně využití území týkajících se
pozemků dělených geometrickým plánem č.1162-059/2009 v k.ú. Sulice- Želivec,
č.j.33/2010, Skanska a.s., důvodem odkladu je nutnost dalšího projednání této
problematiky s příslušnými úřady.

Návrhová komise: E.Troníčková, R.Skružná, O.Černil

starostka: Iva Kukačová

