USNESENÍ Č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
ze dne 15. 1. 2013
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 9 přítomných.
Schválilo:
1. Č.j. 33/2013, Jan Coufal, Sulice, ZOS souhlasí se zhotovením vodovodní přípojky na
pozemek v k.ú. Sulice-Sulice, č. parc.774/46, dle přiložené dokumentace.
2. Č.j. 39/2013, 57/2013 AZ Elektrostav a.s., Václav Redechovský, Nymburk, ZOS souhlasí
se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „Sulice –
kNN-č.p.774/46“- zařízení distribuční soustavy na pozemku v k.ú. Sulice-Sulice, č.parc.
774/46 dle přiložené dokumentace. Cena za zřízení věcného břemene se stanovuje na
částku 5 000,- Kč vč. DPH.
3. Č.j. 40/2013, Šárka Koudelová, Praha 5, ZOS souhlasí s projektem stavby rodinného
domu pro stavební povolení na pozemku v k.ú. Sulice-Sulice, č.parc.774/9, dle přiložené
dokumentace.
4. Č.j. 1434/2012, MŠ Sluníčko Sulice-Želivec, ZOS souhlasí s přijímáním drobných
věcných darů do výše 5 000,-Kč v jednotlivém případě bez předchozího souhlasu
zřizovatele.
5. Č.j. 1443/2012, AZ Elektrostav a s., Nymburk, ZOS souhlasí s návrhem trasy pro projekt
stavby „Sulice-kNN-č.p. 774/46“. Jedná se o napojení kabelového vedení NN v pozemku
v k.ú. Sulice-Sulice, č. parc.774/19 na pozemek č. parc.774/46 dle přiložené
dokumentace.
6. Č.j. 13/2013, ZOS souhlasí se smlouvou o postoupení pohledávky, kdy postupitelem je
Obec Sulice a postupníkem Petr Vyvážil, bytem Rovensko pod Troskami.
7. Č.j. 49/2013, Magda Zemanová, Benešov, ZOS souhlasí se stavbou rodinného domu na
pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc. 874/75, dle přiložené
dokumentace.
8. Č.j. 50/2013, TEMO-TELEKOMUNIKACE, Praha 10, ZOS souhlasí se smlouvou o
zřízení věcného břemene k části pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 976/22 pro stavbu
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pod označením „16010018375, Želivec, náhrada vedení do UR4S/6“ dle přiložené dokumentace.
9. Č.j. 50/2013, TEMO-TELEKOMUNIKACE, Praha 10, ZOS souhlasí se smlouvou o
zřízení věcného břemene k části pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. PK 47/4, PK
1214 (KN 1214/1), č.parc. 1224/1, č.parc. 1225 a č.parc. 1255 pro stavbu podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pod označením „16010-018641,
Nechánice, náhrada PK“ dle přiložené dokumentace.
10. ZOS souhlasí s darovací smlouvou č.3650/OŽP/2012 v hodnotě 20.000,- Kč na základě
umístění Obce Sulice na 3. místě v kategorii obcí s počtem obyvatel 500-1999 v rámci
soutěže „My třídíme nejlépe“, kdy dárcem je Středočeský kraj a obdarovaným Obec
Sulice.
11. Č.j. 9/2013, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5, ZOS souhlasí s Dodatkem
č.1 Mandátní smlouvy „Převzetí a provozování vodohospodářské infrastruktury na území
obce Sulice“.

12. ZOS souhlasí s kupní smlouvou č. KS/8/12/09/ÚI mezi prodávajícím 1. společností
CENTRAL GROUP – technická infrastruktura s.r.o., prodávajícím 2. společností
CENTRAL GROUP a.s. a kupcem Obcí Sulice. Předmětem koupě je vodovodní přivaděč
Jesenice-Jirčany-Sulice, AT stanice, vodovod, splašková kanalizace a ČOV v obci Sulice,
část obce Hlubočinka, dle specifikace obsažené v jednotlivých bodech kupní smlouvy.
13. ZOS souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o komplexním provozování hospodářského
infrastrukturního majetku mezi společností CENTRAL GROUP a s. jako původním
vlastníkem, společností 1.SčV a.s. jako provozovatelem a Obcí Sulice jako novým
vlastníkem. Předmětem Dodatku č. 1 je provozování vodovodního přivaděče JeseniceJirčany-Sulice, AT stanice, vodovodu, splaškové kanalizace a ČOV v obci Sulice, část
obce Hlubočinka, dle specifikace uvedené v Dodatku č.1.
14. ZOS souhlasí s návrhem na odkup části pozemku Obcí Sulice v k.ú. Sulice-Nechánice,
č.parc. 106/16 o výměře 919 m2 za cenu 350,- Kč/m2 dle přiloženého výkresu a s
návrhem na vypracování geometrického plánu a kupní smlouvy.
15. Č.j. 68/2013, JUDr. Zora Antonyová, Hlubočinka, ZOS souhlasí se stavbou garážového
stání na pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc. 679/25, dle přiložené dokumentace.
16. ZOS schvaluje Rozpočet Obce Sulice na rok 2013, a to jako schodkový, schodek bude
kryt z vlastních prostředků Obce Sulice. Rozpočtové provizorium se stává součástí
Rozpočtu Obce Sulice na rok 2013.
17. ZOS schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 vztahující se k roku 2012.
Odkládá:
1. Č.j. 56/2013, Karel Polanecký, Praha 4, ZOS odkládá žádost o zařazení pozemku v k.ú.
Sulice-Želivec, č.parc. PK 1082 do územního plánu obce Sulice jako pozemku pro
výstavbu rodinného domu.
Bere na vědomí:
1. Č.j. 69/2013, Mgr. Petra Černá, ZOS bere na vědomí oznámení zkušebního vrtu na
pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc. 803/55.
Pověřuje:
1. ZOS pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pro stavbu „Sulice – kNN-č.p.774/46“- zařízení distribuční soustavy na pozemku Obce
Sulice v k.ú. Sulice č. parc.774/1 se společností AZ Elektrostav a.s.
2. ZOS pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o postoupení pohledávky, kdy postupitelem je
Obec Sulice a postupníkem Petr Vyvážil, bytem Rovensko pod Troskami.
3. ZOS pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku
v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 976/22 pro stavbu podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě pod označením „16010-018375, Želivec, náhrada vedení do
UR4S/6“.
4. ZOS pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku
v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. PK 47/4, PK 1214 (KN 1214/1), č.parc. 1224/1, č.parc.
1225 a č.parc. 1255 pro stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační
sítě pod označením „16010-018641, Nechánice, náhrada PK“.

5. ZOS pověřuje starostu k podpisu Smlouvy darovací č.3650/OŽP/2012 mezi
Středočeským krajem jako dárcem a Obcí Sulice jako obdarovaným na částku 20.000,Kč.
6. ZOS pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 1 Mandátní smlouvy „Převzetí a
provozování vodohospodářské infrastruktury na území obce Sulice“ se společností
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5.
7. ZOS pověřuje starostu k podpisu Kupní smlouvy č. KS/8/12/09/ÚI mezi prodávajícím 1
společností CENTRAL GROUP – technická infrastruktura s.r.o., prodávajícím 2
společností CENTRAL GROUP a.s. a kupcem Obcí Sulice, kde předmětem koupě je
vodovodní přivaděč Jesenice-Jirčany-Sulice, AT stanice, vodovod, splašková kanalizace
a ČOV v obci Sulice, část obce Hlubočinka.
8. ZOS pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o komplexním provozování
hospodářského infrastrukturního majetku mezi společností CENTRAL GROUP a s. jako
původním vlastníkem, společností 1.SčV a.s. jako provozovatelem a Obcí Sulice jako
novým vlastníkem. Předmětem Dodatku č. 1 je provozování vodovodního přivaděče
Jesenice-Jirčany-Sulice, AT stanice, vodovodu, splaškové kanalizace a ČOV v obci
Sulice, část obce Hlubočinka
9. ZOS pověřuje starostu k zadání geometrického plánu, vypracování a podpisu kupní
smlouvy na odkup části pozemku Obcí Sulice v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 106/16 o
výměře 919m2 za cenu 350,-Kč/m2 dle přiloženého výkresu.
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