USNESENÍ č.5/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
ze dne 14. 5. 2013
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 10 přítomných:

Schválilo:
1. Č.j.579/2013, Petr Herold, Benešov, ZOS souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na stavbu telekomunikačního vedení „Želivec, obnova
vedení, ÚPS“ pro pozemek v k.ú. Sulice-Želivec, PK 1125, ve vlastnictví Obce Sulice.
Cena za zřízení věcného břemene činí 5.000,- Kč.
2. Č.j.580/2013, Petr Herold, Benešov, ZOS souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene pro stavbu telekomunikačního vedení“ Sulice, úprava
vedení, ÚPS“ pro pozemky v k.ú. Sulice-Sulice, č.parc. 426/1, 1156/2, 1165 a 1166/1
ve vlastnictví Obce Sulice. Cena za zřízení věcného břemene činí 5.000,- Kč.
3. Č.j.544/2013,Pento s.r.o., Praha 2, ZOS souhlasí se smlouvou o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby č.IV-126010399/VB003, IV-12-6010399 – Nechánice - kVN, TS kNN č.k.141/1…,
pro pozemek v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 1241/1 ve vlastnictví Obce Sulice. Cena
za zřízení věcného břemene činí 5 000,-Kč.
4. Č.j.595/2013, Ing. Vlastimil Kugler, Praha 4, ZOS souhlasí s oplocením pozemku
v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc. 671/159, 671/153, 671/164, 671/160, 671/156
a 671/133, dle přiložené dokumentace.
5. Č.j.604/2013, Ivana Hrbková, Hlubočinka, ZOS souhlasí s rozdělením pozemku v k.ú.
Sulice-Hlubočinka, č.parc.760/45, dle geometrického plánu č.1426-3/2013.
6. Č.j.605/2013, Ing. Zdeněk Janeček, Jílové u Prahy, ZOS souhlasí s novostavbou
rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Sulice, lokalita J, č.parc. 774/3,
dle přiložené dokumentace, ZOS souhlasí s vybudováním domovní čistírny odpadních
vod TP-8EO, typ J2, objem 4,7m3, výrobce firma ALBIXON.
7. Č.j.608/2013, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště
Střední Čechy, Odloučené pracoviště Benešov, ZOS souhlasí s kupní smlouvou
č.UZSVM/SBN/2704/2013-SBNM mezi prodávajícím, kterým je Česká republikaÚřad pro zastupování ve věcech majetkových, a kupujícím, kterým je Obec Sulice.
Předmětem kupní smlouvy je pozemek v k.ú. Sulice, č.parc. st. 218/4 o výměře 43m2
podle geometrického plánu č.135/-5197/2011 ze dne 14.2.2012.
8. Č.j.609/2013, Ateliér malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného, Pardubice,
ZOS souhlasí se studií na akci „II/107-Želivecká-Stezka pro chodce a cyklisty“.

Neschválilo:

1. Č.j.565/2013, Květa Sirotková, Praha 10, ZOS nesouhlasí se žádostí týkající se vydání
souhlasu s napojením pozemku č.parc. 998/16 na obecní vodovodní řad v komunikaci
na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 998/2, dle přiložené dokumentace.
Důvodem je pětiletá ochranná lhůta asfaltové komunikace vybudované v červenci
2010.
2. Č.j.583/2013, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub
RADOST, Petr Frantal, Prostějov, ZOS nesouhlasí se žádostí o příspěvek na pobyt
a stravné zdravotně postižených dětí s doprovodem na letní pobytové škole v přírodě
od 13.-20.7.2013 v areálu DDM Praha v obci Střelské Hoštice.
Odložilo:

1. Č.j.551/2013, Stanislava Bláhová, Kamenice, ZOS odložilo žádost o změnu návrhu
územního plánu obce Sulice ve věci zařazení části pozemků v k.ú. Sulice-Želivec,
č.parc.874/4, 929/2 a st.1259 oproti současnému stavu, kdy k výstavbě rodinných
domů je z předmětných pozemků určena pouze jejich část.
Bere na vědomí:
1. Č.j.603/2013, Milan Kotáb, Želivec, ZOS bere na vědomí dopis p. Milana Kotába
se svým vyjádřením k návrhům názvů ulic v obci Sulice.
Pověřuje:
1. ZOS pověřuje starostu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na stavbu telekomunikačního vedení „Želivec, obnova vedení, ÚPS“ pro
pozemek v k.ú. Sulice-Želivec, PK 1125, ve vlastnictví Obce Sulice.
2. ZOS pověřuje starostu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene pro stavbu telekomunikačního vedení“ Sulice, úprava vedení, ÚPS“
pro pozemky v k.ú. Sulice-Sulice, č.parc.426/1, 1156/2, 1165 a 1166/1 ve vlastnictví
Obce Sulice.
3. ZOS pověřuje starostu k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouva o právu stavby č.IV-12-6010399/VB003, IV-12-6010399
– Nechánice - kVN, TS kNN č.k.141/1…, pro pozemek v k.ú. Sulice-Nechánice,
č.parc. 1241/1 ve vlastnictví Obce Sulice.
4. ZOS pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy č. UZSVM/SBN/2704/2013-SBNM
mezi prodávajícím, kterým je Česká republika - Úřad pro zastupování ve věcech
majetkových, a kupujícím, kterým je Obec Sulice.
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