USNESENÍ č. 3/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
ze dne 19. 3. 2013
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 12 přítomných:
Schválilo:

1. Č.j. 305/2013, Kamil Zlomek, Praha 6, ZOS souhlasí se stavbou rodinného domu na
pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc. 803/61, včetně napojení na
vodovod a kanalizaci dle přiložené dokumentace.
2. ZOS souhlasí s kupní smlouvou mezi prodávajícím firmou Mateo Packing s.r.o. a
kupujícím Obcí Sulice. Předmětem je pozemek v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc.
106/21 o výměře 564 m2 a č.parc. 106/22 o výměře 212 m2. ZOS pověřuje starostu
k podpisu kupní smlouvy.
3. ZOS souhlasí s darovací smlouvou mezi společností Truhlář a spol. v.o.s. jako dárcem
a Obcí Sulice jako obdarovaným. Předmětem darovací smlouvy je řad tlakové
kanalizace a řad vodovodu vybudovaný společností Truhlář a spol. v.o.s. na pozemku
v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc.1193/1 (silnice č.II/603-„stará benešovská“).
Specifikace stavby je uvedena v kolaudačním rozhodnutí MÚ Říčany, OŽPvodoprávní úřad, ze dne 24.2.2010. ZOS pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
4. Č.j. 313/2013, Jana Horáková, Kostelec u Křížků, ZOS souhlasí se stavbou rodinného
domu včetně napojení na obecní vodovod na pozemku v k.ú. Sulice-Sulice, č.parc.
774/25 dle přiložené dokumentace.
5. Č.j. 255/2013, Ing. Marta Vašíčková-VAPAS, Kamenice, ZOS souhlasí s umístěním
reklamního – navigačního poutače o rozměru 0,8m x 1m pro market a pizzerii na
Hlubočince na sloup VO „přechodová zebra“ na Hlubočince při silnici II/603 směr
Benešov – Praha viz příloha obr. 3. Částka za pronájem je stanovena na 500,- Kč bez
DPH ročně.
6. Č.j. 289/2013, Ing. Josef Hodač, Jesenice, ZOS souhlasí s projektovou dokumentací na
přístavbu rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. st.69/1 a 951/5
dle přiložené dokumentace.
7. Č.j. 291/2013, Ing. Miloš Polanka, Strakonice, ZOS souhlasí se stavbou rodinného
domu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc. 803/58 a 803/5,
dle přiložené dokumentace.
8. Č.j. 330/2013, Bedřich a Marie Novotných, Herink, ZOS souhlasí s prodloužením
stavebního povolení na stavbu rodinného domu, jeho plynofikaci a demolici stodoly
na pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc..5/3, SU 1179/537/00, SU 1179/537a/00 a
SU 1533/691/04.

9. Č.j. 350/2013, MŠ Sluníčko Sulice-Želivec, ZOS schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace a návrh rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012.
10. Č.j. 356/2013, Občanské sdružení lokality J Sulice, ZOS souhlasí s darováním
veřejného osvětlení vybudované v lokalitě J v Sulicích, kdy dárcem je Občanské
sdružení lokality J Sulice a obdarovaným Obec Sulice dle přiložené dokumentace.
11. Č.j.362/2013, MAS Říčansko o.p.s., Říčany, Pavlína Filková,
Zastupitelstvo obce Sulice souhlasí se zařazením Obce Sulice do přípravy a tvorby
Integrované strategie rozvoje území (ISRÚ) „Říčanska“ pro období 2014-2020, tj. se
zařazením Obce Sulice do územní působnosti MAS Říčansko o.p.s. na období 20142020.
Zastupitelstvo obce Sulice souhlasí s účelově vázaným finančním příspěvkem
24 000, Kč (2 000,-Kč měsíčně) na pořízení ISRÚ a certifikaci MAS pro možnost
čerpání dotací v období 2014-2020.
12. Č.j. 361/2013, Martin Kumbálek a Martina Kumbálková, Kamenice, ZOS souhlasí se
stavbou rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 37/1 a taktéž
souhlasí s vjezdem na obecní pozemek a stavbou oplocení dle přiložené dokumentace
za podmínky, že obecní pozemky č.parc. 38/1 a 38/2 budou veřejně přístupné
z komunikace č.parc. 1239.
13. ZOS souhlasí s dohodou o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů
provozně souvisejících. Smluvními stranami jsou Obec Kamenice, Obec Sulice, Obec
Kostelec u Křížků, Obec Křížkový Újezdec a Obec Radějovice na straně jedné jako
dodavatelé a Obec Petříkov na straně druhé jako odběratel. Předmětem dohody je
úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zajištěním
provozování vodovodů a realizace dodávky pitné vody dle specifikace v „Dohodě o
úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících“.
14. Č.j. 365/2013, František Lacek, starosta MV okrsku Kamenice, Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, ZOS souhlasí s navrženým finančním příspěvkem ve výši 5.000,Kč na okrskovou sportovní soutěž v r.2013.
Pověřuje:
1. ZOS pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy mezi prodávajícím firmou Mateo
Packing s.r.o. a kupujícím Obcí Sulice. Předmětem je pozemek v k.ú. SuliceNechánice, č.parc. 106/21 o výměře 564 m2 a č.parc. 106/22 o výměře 212 m2.
2. ZOS pověřuje starostu k vypracování a podpisu darovací smlouvy mezi společností
Truhlář a spol. v.o.s. jako darujícím a Obcí Sulice jako obdarovaným. Předmětem
darovací smlouvy je řad tlakové kanalizace a řad vodovodu vybudovaný společností
Truhlář a spol. v.o.s. na pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc.1193/1 (silnice

č.II/603-„stará benešovská“). Specifikace stavby je uvedena v kolaudačním
rozhodnutí MÚ Říčany, OŽP-vodoprávní úřad, ze dne 24.2.2010.
3. ZOS pověřuje starostu k vypracování a podpisu darovací smlouvy mezi Občanským
sdružením lokality J Sulice na straně dárce a Obcí Sulice jako obdarovaným.
Předmětem smlouvy je veřejné osvětlení vybudované v lokalitě J v Sulicích,
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