Program schůze Zastupitelstva obce Sulice (ZOS) dne 11.12. 2018
1. Zahájení
2. Č.j.1349/2018, J. P.,
, Psáry 252 44, žádost o vydání souhlasu
s připojením pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, lokalita X ,č.parc.
, a to na
vodovodní a kanalizační řad ve vlastnictví Obce Sulice.
3. Smlouva č.02/2018 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Sulice jako vlastníkem a společností AGORA s.r.o., Staroželivecká 190, Želivec 251
68, předmětem smlouvy je posílení NN pro Kompostárnu Želivec a v souvislosti s tím
zřízení věcného břemene na pozemcích v k.ú.Sulice-Želivec, č.parc. 803/5 a 803/39 ve
vlastnictví Obce Sulice.
4. Č.j.1316/2018,J. K.,
,
, Jílové u Prahy 254 01, žádost o stanovisko
ke stavbě rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc.
,
dle přiložené dokumentace. Žádost o souhlas s připojením pozemku č.parc.
na obecní vodovod a kanalizaci.Žádost o souhlas ke zřízení sjezdu z pozemku č.parc.
na obecní komunikaci č.parc. 760/27 dle přiložené dokumentace.
5. Č.j.1327/2018, Jan Kukačka s.r.o., Drazdík Jan, Sázavská 508, 257 22, Čerčany,
žádost o vyjádření k technické infrastruktuře, jedná se o aktualizaci akce IZ-126001342-Sulice-VN 4363 p.č.418_44-přeložka v rámci územního řízení k umístění
stavby, změně využití území, změně stavby dle přiložené dokumentace. Smlouva o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.IZ-126001342/VB1 mezi Obcí Sulice jako budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce
a.s., Děčín, Teplická 874/8, 405 02 jako budoucí oprávněnou , předmětem smluv je
stavba zařízení distribuční soustavy – Venkovní vedení VN a trafostanice a
v souvislosti s tím zřízení věcného břemene na pozemcích v k.ú. Sulice, č.parc. 1158 a
1156/1.
6. Č.j.1328/2018, O. B.,
, 252 42 Jesenice, žádost o vyjádření
k plánované rekonstrukci rodinného domu na Želivci v ulici
dle
přiložené dokumentace.
7. Návrh rozpočtu Obce Sulice na rok 2019.
8. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Sulice pro roky 2019-2022.
9. Informace starosty, různé.

