USNESENÍ č. 11/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
ze dne 10. 12. 2013
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 11 přítomných:
Schválilo:
Číslo usnesení

11/2013/1

ZOS schválilo plánovací smlouvu mezi Petrou Zákosteleckou, Mšeno nad
Nisou, na straně jedné a Obcí Sulice na straně druhé. Předmětem je finanční
příspěvek na technickou infrastrukturu v obci Sulice.

11/2013/2

ZOS schválilo návrh na osazení značkami „Stezka pro chodce a cyklisty“ C09a
a „Konec stezky pro chodce a cyklisty“ C09b v části místní komunikace v k.ú.
Sulice-Hlubočinka, č.parc.1197, dle přiloženého nákresu.

11/2013/3

Č.j.1292/2013, Jan Gottlieb, Želivec, ZOS souhlasí s projektovou dokumentaci
k rekonstrukci rodinného domu v k.ú. Sulice-Želivec, Želivec č.p.103 na
pozemku č.parc.1055/4 a vybudování přípojek vody, kanalizace a plynu
k tomuto domu.

11/2013/4

ZOS schválilo darovací smlouvu mezi Obcí Radějovice jako dárcem a Obcí
Sulice jako obdarovaným. Předmětem je finanční částka ve výši 11 000,- Kč
určená na podporu předškolního zařízení Obce Sulice-MŠ Sluníčko SuliceŽelivec.

11/2013/5

Č.j.1323/2013, Martin Kilián, Vrané nad Vltavou, ZOS souhlasí se stavbou
rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc.
803/44, dle přiložené dokumentace a souhlasí s připojením na inženýrské sítě
v majetku Obce Sulice.

11/2013/6

ZOS projednalo a schválilo smlouvu o nájmu vodovodního řadu mezi Janem
Rajtrem, Moravěves, jako pronajímatelem na straně jedné a Obcí Sulice jako
nájemcem na straně druhé. Předmětem je vodovodní řad ve vlastnictví
pronajímatele na pozemcích v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc. 684/1 a 1197, dle
specifikace v předmětné smlouvě.

11/2013/7

ZOS schválilo obecně závaznou vyhlášku č.4/2013 Obce Sulice, kterou se
stanoví poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu

11/2013/8

Č.j.1381/2013, Tomáš Suchánek, Mníšek pod Brdy, ZOS souhlasí se stavbou
rodinného domu na pozemku Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc. 874/28,
dle přiložené dokumentace.

11/2013/9

Č.j.1413/2013, Volodymyr Erstenyuk, Praha 2, zástupce stavebníka Tatyana
Abdukhamidova; ZOS souhlasí s novostavbou rodinného domu na pozemku
v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 141/154, dle přiložené dokumentace.

11/2013/10

ZOS schválilo plánovací smlouvu mezi Janem a Annou Kalinovými, Praha 9,
na straně jedné a Obcí Sulice na straně druhé. Předmětem je finanční příspěvek
na technickou infrastrukturu v obci Sulice

11/2013/11

Martin Skružný, Olga Chrudimská, Václav Chrudimský, Sulice, ZOS schválilo
dělení pozemků dle geometrického plánu č.1484-2013 ze dne 21.11.2013.

11/2013/12

ZOS schválilo darovací a směnnou smlouvu mezi účastníky smlouvy Martinem
Skružným, Olgou Chrudimskou, Václavem Chrudimským a Obcí Sulice.

11/2013/13

ZOS schválilo změnu zřizovací listiny MŠ Sluníčko Sulice-Želivec s účinností
od 1.1.2014.

11/2013/14

ZOS schválilo Rozpočtové opatření č.4/2013

11/2013/15

ZOS schvaluje závazné finanční ukazatele neinvestičních příspěvků na první
čtvrtletí roku 2014 pro příspěvkovou organizaci obce Sulice- MŠ Sluníčko
Sulice-Želivec.

11/2013/16

Č.j.1418/2013, Zdeněk Říčař, Praha 3, ZOS a schválilo dělení území, dle
geometrického plánu č.1487-42/2013 ze dne 4.12.2013 v k.ú. Sulice.

11/2013/17

ZOS schválilo navýšení stávajícího revolvingového úvěru Obce Sulice u
Komerční banky a.s. z částky 1 mil. Kč na částku 2,7 mil. Kč.

11/2013/18

Č.j. 1433/2013, Jan Konopásek a Petra Konopásková Chomutov; ZOS souhlasí
s výstavbou rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Sulice, lokalita J,
č.parc. 774/15, dle přiložené projektové dokumentace.

11/2013/19

ZOS projednalo a souhlasí s pojištěním odpovědnosti zastupitelů za škodu
způsobenou obci u pojišťovny Kooperativa -Vienna Insurance Group.

Bere na vědomí:
11/2013/20

ZOS projednalo a bere na vědomí závěrečnou úpravu rozpočtu Obce Sulice
pro rok 2013

Odkládá:
11/2013/21

Č.j. 1430/2013, Květoslava Šeráková, Sulice; ZOS projednalo a odložilo žádost
ve věci změny Územního plánu obce Sulice a Regulačního plánu obce Sulice
v k.ú. Sulice-Sulice, č.parc. 418/45 a 418/46, dle přiložené dokumentace.

Pověřuje:
1. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu plánovací smlouvy mezi Petrou Zákosteleckou,
Mšeno nad Nisou, na straně jedné a Obcí Sulice na straně druhé.
2. ZOS pověřuje místostarostu obce k vyřízení žádosti o osazení dopravní značkami
„Stezka pro chodce a cyklisty“ C09a a „Konec stezky pro chodce a cyklisty“ C09b
v části místní komunikace na pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc.1197, dle
přiložené dokumentace.
3. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy mezi Obcí Radějovice jako
dárcem a Obcí Sulice jako obdarovaným.
4. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o nájmu vodovodního řadu mezi
Janem Rajtrem, Moravěves, jako pronajímatelem a Obcí Sulice jako nájemcem.
5. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu plánovací smlouvy mezi Janem a Annou
Kalinovými, Praha 9, na straně jedné a Obcí Sulice na straně druhé.
6. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu darovací a směnné smlouvy mezi účastníky
smlouvy Martinem Skružným, Olgou Chrudimskou, Václavem Chrudimským, Sulice,
a Obcí Sulice.
7. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu dodatku úvěrové smlouvy týkající se navýšení

revolvingového úvěru.
8. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu pojistné smlouvy týkající se pojištění
odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci.
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