Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Sulice ze dne 27.1. 2010
Program OZ Sulice dne 27.1.2010
1.Zahájení
2.č.j.65/2010, Marie Brabcová, Hlubočinka, žádost o snížení poplatku za TKO.
3.č.j.70/2010, Miloš Růžička, Nechánice, žádost o dělení pozemků v k.ú.Sulice-Nechánice,
č.parc.123/1 a 124/39, podle přiloženého geometrického plánu.
4.č.j.71/2010, Miloš Růžička, Nechánice, žádost o nepožadování příspěvku na vybudování
příjezdové komunikace lesem do lokality X.
5.č.j.72/2010, Jiří Černický, Nechánice, žádost o vysvětlení situace s komunikacemi
v lokalitě X.
6.č.j.73/2010,ing.Miroslav Enter, žádost o souhlas sdělením pozemků v k.ú. SuliceNechánice, č.parc. 141/193 a 141/194 podle přiložené dokumentace.
7. Rozpočet Obce Sulice na rok 2010
8.č.j. 86/2010, Martin a Adéla Štěpánovi, Kamenice, žádost o vyjádření k plánované stavbě
na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec,č.parc.986/1, podle přiložené projektové dokumentace.
9. p.Ničová, Svobodová, Kalašová, ing.Dolejš,odklízení místní komunikace v lokalitě
X,úprava komunikace solí,nebo jiným materiálem,sběr domovního odpadu v zimních
měsících
10. Výběrové řízení – cesta lesem Nechánice
11.Různé
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Zahájení
- určení zapisovatele a ověřovatelů zápisů:E.Troníčková, R.Skružná, O.Černil
- volba návrhové komise k ověření usnesení ze zasedání: E.Troníčková, R.Skružná, O.Černil
Přítomni:Kukačová,Černil,Troníčková,Skružná,Karban,Kalašová,Dolejš
Omluveni:Tichý,Koutecký,Kouřilová
2.č.j.65/2010, Marie Brabcová, Hlubočinka, OZ souhlasí se snížením poplatku za odvoz
odpadu.
Ano: 7
Ne: 0
Zdržel se: 0
3.č.j.70/2010, Miloš Růžička, Nechánice, OZ nesouhlasí s dělením pozemků v k.ú.SuliceNechánice, č.parc.123/1 a 124/39, podle přiloženého geometrického plánu kvůli nesouladu
s platným Regulačním plánem Obce Sulice.
Ano: 0
Ne: 7
Zdržel se: 0
4.č.j.71/2010, Miloš Růžička, Nechánice, OZ nesouhlasí s osvobozením od zaplacení
příspěvku na vybudování příjezdové komunikace lesem do lokality X.
Ano: 0
Ne: 7
Zdržel se: 0
5.č.j.72/2010, Jiří Černický, Nechánice, OZ bere na vědomí žádost o vysvětlení situace s
komunikacemi v lokalitě X a pověřuje starostku k vypracování stanoviska .
Ano: 7
Ne: 0
Zdržel se: 0
6.č.j.73/2010,ing.Miroslav Enter, OZ souhlasí s dělením pozemků v k.ú. SuliceNechánice, č.parc. 141/193 a 141/194 podle přiložené dokumentace.
Ano: 5
Ne: 0
Zdržel se: 2

7. OZ projednalo návrh rozpočtu Obce Sulice na rok 2010 a pověřuje finanční komisi Obce
Sulice k doplnění a dopracování jednotlivých položek rozpočtu.
Ano: 7
Ne: 0
Zdržel se: 0
8.č.j. 86/2010, Martin a Adéla Štěpánovi, Kamenice ,OZ souhlasí s plánovanou stavbou
rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc.986/1, podle přiložené projektové
dokumentace.
Ano: 7
Ne: 0
Zdržel se: 0
9. p.Ničová, Svobodová, Kalašová, ing.Dolejš, OZ pověřuje starostku a místostarostu
k vypracování podkladů pro systémové řešení problémů se zimní údržbou soukromých
komunikací v obci Sulice do konce srpna 2010.
Ano: 7
Ne: 0
Zdržel se: 0
10. OZ vzalo na vědomí nabídky 3 dodavatelských firem na výstavbu lesní obslužné
komunikace do lokality X v Nechánicích.
Nabídky předložily firmy: BES s.r.o., Neuberg , s.r.o a Zemní práce Martin Bajer.
OZ odkládá konečné rozhodnutí o výběru dodavatele stavby na nejbližší schůzi OZ Obce
Sulice až po předchozím odborném posouzení nabídek.
Ano: 7
Ne: 0
Zdržel se: 0

Čas zahájení:18,30
Čas ukončení: 20,30
Zapsal:O.Černil

ověřil: E.Troníčková, R.Skružná
Starostka: Iva Kukačová

Usnesení ze zasedání OZ Sulice ze dne 27.1. 2010
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání v počtu 7 přítomných
Schválilo:
1.č.j.65/2010, Marie Brabcová, Hlubočinka, žádost o snížení poplatku za TKO.
2.č.j.73/2010,ing.Miroslav Enter, žádost o souhlas sdělením pozemků v k.ú. SuliceNechánice, č.parc. 141/193 a 141/194 podle přiložené dokumentace.
3.č.j. 86/2010, Martin a Adéla Štěpánovi, Kamenice, žádost o vyjádření k plánované stavbě
na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec,č.parc.986/1, podle přiložené projektové dokumentace.
Neschválilo:
1.č.j.70/2010, Miloš Růžička, Nechánice, žádost o dělení pozemků v k.ú.Sulice-Nechánice,
č.parc.123/1 a 124/39, podle přiloženého geometrického plánu.
2.č.j.71/2010, Miloš Růžička, Nechánice, žádost o nepožadování příspěvku na vybudování
příjezdové komunikace lesem do lokality X.
Odkládá:
1.OZ odkládá konečné rozhodnutí o výběru dodavatele stavby lesní obslužné komunikace
do lokality X v Nechánicích na nejbližší schůzi OZ Obce Sulice až po předchozím
odborném posouzení nabídek.
Bere na vědomí:
1.č.j.72/2010, Jiří Černický, Nechánice, žádost o vysvětlení situace s komunikacemi
v lokalitě X
2.OZ vzalo na vědomí nabídky 3 dodavatelských firem na výstavbu lesní obslužné
komunikace do lokality X v Nechánicích. Nabídky předložily firmy BES s.r.o., Neuberg
s.r.o a Zemní práce Martin Bajer.
Pověřuje:
1.č.j.72/2010, Jiří Černický, Nechánice, OZ pověřuje starostku k vypracování stanoviska
k situaci s komunikacemi v lokalitě X..
2.OZ projednalo návrh rozpočtu Obce Sulice na rok 2010 a pověřuje finanční komisi Obce
Sulice k doplnění a dopracování jednotlivých položek rozpočtu.
3.p.Ničová, Svobodová, Kalašová, ing.Dolejš, OZ pověřuje starostku a místostarostu
k vypracování podkladů pro systémové řešení problémů se zimní údržbou soukromých
komunikací v obci Sulice do konce srpna 2010.

Návrhová komise: E.Troníčková, R.Skružná, O.Černil

starostka: Iva Kukačová

