USNESENÍ č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
ze dne 11. 6. 2013
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 12 přítomných:
Schválilo:
Číslo usnesení

6/2013/1

6/2013/2

6/2013/3

6/2013/4
6/2013/5

6/2013/6
6/2013/7
6/2013/8

6/2013/9

Č.j. 616/2013, František Hnátek, ZOS souhlasí s umístěním reklamní cedule na zábradlí
ve vlastnictví obce podél silnice II/603 („Stará Benešovská“) u křižovatky z Hlubočinky
na Radějovice dle přiložené dokumentace za roční poplatek v částce 500,- Kč bez DPH.
Č.j. 617/2013, MUDr. Olga Skružná, Nechánice, ZOS souhlasí s dělením pozemku
v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 164/2 a pozemku ve vlastnictví Jany Šimonové, č. parc.
163/3, dle geometrického plánu č.1415-6581/2012 ze dne 11.12.2012.
Č.j. 648/2013, Dana Hanzíková, Praha 9, ZOS souhlasí s projektovou dokumentací na
stavbu „Prodloužení plynovodu a plyn. přípojka na pozemek č. parc. 730/2, k.ú. SuliceSulice“.
Č.j. 649/2013, Josef Černý, Klatovy, ZOS souhlasí s plánovanou stavbou rodinného
domu na pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc. 682/4, dle přiložené dokumentace.
Č.j. 687/2013, Ludvík Hurych, Miroslav Červ, Antonín Chotětický, Tomáš Rezek,
Želivec, ZOS souhlasí s označením uličky (umístěním dopravní značky slepá ulice dle
vyhlášky č. 30 Ministerstva dopravy a spojů označení IP 10a) v k.ú. Sulice-Želivec,
č.parc. 991/7, navržené jako ulice „Na Vršku“, dopravní značkou „Slepá ulice“.
ZOS souhlasí s obecně závaznou vyhláškou Obce Sulice č. 1/2013 o stanovení místního
koeficientu ve výši 4 pro výpočet daně z nemovitosti.
ZOS souhlasí se závěrkou roku 2012. ZOS souhlasí se Závěrečným účtem Obce Sulice
za r. 2012 spolu s výsledkem hospodaření za rok 2012, a to bez výhrad.
Č.j. 708/2013, MŠ Sluníčko Sulice-Želivec, ZOS souhlasí s poskytnutím peněžitého daru
zaměstnancům MŠ Sluníčko Sulice-Želivec dle přiloženého seznamu z prostředků MŠ
Sluníčko Sulice-Želivec za činnosti konané nad rámec pracovních povinností.
ZOS souhlasí se smlouvou o zřízení věcných břemen mezi oprávněným společností
Telefónica Czech Republic, a.s. a povinným Obcí Sulice na základě smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 4. 9. 2012.

Předmětem věcných břemen je zřízení, provozování , údržba a opravy
podzemního komunikačního vedení na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc.
985/4, dle geometrického plánu č.1428-11/2013 ze dne 21.3.2013.
6/2013/10 Č.j. 734/2013, Ing. Zlatuše Buzická, Velké Popovice, ZOS souhlasí s plánovanou
stavbou sportovního a skladového areálu na pozemcích v k.ú. Sulice-Hlubočinka,
č.parc. 690/5, 690/7 a 690/8 a souhlasí s vjezdem a vstupem na pozemek
z komunikace č.parc. 1198/2 a 1198/1 pro účely územního řízení dle přiložené
dokumentace.
6/2013/11 Petr Morávek, Kolín, ZOS souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na
provozování restaurace v Sulicích, č.p. 155, a to na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 2 měsíce.
6/2013/12 ZOS souhlasí s rozpočtovým opatřením Obce Sulice č. 1/2013.

Neschválilo:
6/2013/13
6/2013/14

ZOS nesouhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky Obce Sulice č. 2/2013 o ochraně
nočního klidu a regulaci hlučných činností nad rámec platných zákonů.
Č.j. 565/2013, Květa Sirotková, Praha 10, ZOS nesouhlasí s napojením na obecní
vodovod v komunikaci na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 998/2, a to z přilehlého
pozemku č.parc. 998/16 dle přiložené dokumentace.

Bere na vědomí:
6/2013/15

6/2013/16
6/2013/17

Č.j. 646/2013, Karel a Šárka Stoszkovi, Želivec, ZOS bere na vědomí dopis týkající se
vysvětlení k návrhu názvu ulice „Svažitá“ na pozemcích v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc.
1147 a 1038/14.
Č.j. 688/2013, ZOS bere na vědomí nesouhlas 20 občanů Hlubočinky se zavedením
pojmenování ulic v části nové Hlubočinky.
Č.j. 710/2013, Stephane Pey, Praha 1, ZOS bere na vědomí oznámení prací
hydrogeologického a inženýrskogeologického výzkumu na pozemku v k.ú. SuliceHlubočinka, č.parc.661/1 dle přiložené dokumentace.

Odkládá:

6/2013/18 ZOS odkládá rozhodnutí týkající se podpisu dodatků č. 3 a dodatku č. 6 pro rok
2013, ke smlouvě mezi Obcí Sulice a firmou VEOLIA TRANSPORT o závazku
ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky
2010-2019.
6/2013/19 Č.j. 714/2013, manželé Pangrácovi, Želivec, ZOS odkládá žádost o zabezpečení
obecní cesty proti stékající vodě na pozemky manželů Pangrácových
na pozemcích v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 890/1 a č. parc. st. 74, dle
přiloženého popisu.
6/2013/20 Č.j. 669/2013, Petr Morávek, Kolín, ZOS odkládá žádost o pronájem nebytových
prostor v domě č.p. 178 v Nechánicích k provozování malé restaurace.

Pověřuje:

1. ZOS pověřuje starostu k dalším jednáním s dopravcem VEOLIA TRANSPORT
s.r.o. za účasti ROPID o dodatcích č. 3 a dodatku č.6 pro rok 2013 ke smlouvě
mezi Obcí Sulice a firmou VEOLIA TRANSPORT o závazku ve veřejné linkové
dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010-2019

2. ZOS pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcných břemen mezi
oprávněným společností Telefónica Czech Republic, a.s. a povinným Obcí Sulice
na základě smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne
4.9.2012. Předmětem věcných břemen je zřízení, provozování , údržba a opravy
podzemního komunikačního vedení na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc.
985/4 dle geometrického plánu č.1428-11/2013 ze dne 21.3.2013.

.

Návrhová komise: Jana Indrová:
Ivana Chrudimská:
Oldřich Švábek:

Starosta: Ing. Petr Čuřík:

