Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Sulice ze dne 19.5. 2010
Program OZ Sulice dne 19.5.2010
1. Zahájení
2. EURO MAKLER Holding a.s.,nabídka obci Sulice na prodej pozemku č. 634 č.parc.634,
v k.ú. Sulice, Hlubočinka , o výměře 2 722m2. Odsouhlasení záměru koupě pozemku.
3.č.j.486/2010, Jana Bernášková, Hlubočinka, oznámení zkušebního vrtu na pozemku v k.ú.
Sulice-Hlubočinka, č.parc. 1024
4. č.j.521/2010, Elmoz Czech s.r.o., Bystřice, žádost o souhlas s překopem obecní
komunikace v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 1214/1 kvůli vybudování nové přípojky
el.energie na pozemek v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 106/25.
5. č.j.525/2010, Karel Poslanecký, žádost o zařazení pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, PK
1082,do územního plánu Obce Sulice jako pozemek pro výstavbu rodinného domu.
6.č.j.523/2010, Václav Lukas, souhlas s přípojkou kanalizace pro rodinný dům na pozemku
v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 897/2 a st. 491 dle přiloženého projektu.
7. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - souhlas s bezúplatným převodem
pozemků v k.ú. Sulice.
8. Dar 3 tis. Kč pro soutěž – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska , soutěž v Lojovicích.
9. č.j. 532/2010 Zlatuše Buzická, Velké Popovice, souhlas s vjezdem a vstupem z pozemku
č. 986/1 v k.ú. Sulice-Želivec na obecní komunikaci č. 986/18 v k.ú. Sulice-Želivec.
10. Alim s.r.o., oznámení průzkumného vrtu na pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice,
č.parc 141/148.
11 č.j.528/2010, Michal Bureš,Líšnice, žádost o změnu situace domu na pozemku v k.ú.
Sulice-Sulice, č.parc. 418/35.
12. Vodovod Kamenicko - schválení koncesního projektu pro výběrové řízení pro nového
provozovatele Vodovodu Kamenicko.
13. Žádost o dotace pro projekt Revitalizace Sulického náměstí .
14. Návrh na dělení pozemků v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 786/1 a 786/7 z důvodu možného
prodeje části pozemku o výměře 1860m2.
15. Oldřich Žilík, Želivec 190, žádost o zařazení pozemku č. 780/1 v k.ú. Sulice-Želivec
v připravovaném územním plánu jako plochu pro provozovnu sběru Bioodpadu.
16.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,Kouřilová,Koutecký
Omluveni:Tichý
2.OZ souhlasí se záměrem Obce Sulice odkoupit zpět od společnosti EURO MAKLER
Holding a.s. pozemek v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc.634, výměra 2 722m2.
OZ pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy o převodu pozemku v k.ú. SuliceHlubočinka, č.parc.634,výměra 2 722m2 , kdy prodávajícím je společnost EURO
MAKLER a.s. a kupujícím je Obec Sulice.
Ano: 9
Ne: 0
Zdržel se: 0
3.č.j.486/2010, Jana Bernášková, Hlubočinka, OZ bere na vědomí oznámení zkušebního vrtu
na pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc. 1024.
Ano: 9
Ne: 0
Zdržel se: 0

4. č.j.521/2010, Elmoz Czech s.r.o., Bystřice, OZ souhlasí s překopáním obecní
komunikace v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 1214/1 z důvodu vybudování nové přípojky
el.energie pro pozemek v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 106/25.
Ano: 9
Ne: 0
Zdržel se: 0
5. č.j.525/2010, Karel Polanecký, Želivec, žádost o zařazením pozemku v k.ú.
Sulice- Želivec, PK 1082, do územního plánu Obce Sulice jako pozemek pro výstavbu
rodinných domů.
OZ nesouhlasí z důvodu, že nebude rozšiřovat zástavbu rodinných domů tímto směrem.
Ano: 6
Ne:
Zdržel se: 3
6.č.j.523/2010, Václav Lukas, Želivec, OZ souhlasí s přípojkou kanalizace pro rodinný dům
na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 897/2 a st. 491 dle přiloženého projektu.
Ano: 9
Ne: 0
Zdržel se: 0
7. OZ souhlasí s bezúplatným převodem pozemku v k.ú. Sulice –
- č. 353/1 ostatní plocha - 1538 m2
- č. 352 ostatní plocha - 896 m2
- č. 353/3 ostatní plocha – 651 m2
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha 2-Nové Město
do majetku obce Sulice z důvodu veřejně prospěšného zájmu dle § 22 odst. 2 ZMS.
Pozemek č. 353/1 je využíván jako součást komunikace č. KN 1231 a mimo jiné je
zapotřebí pro naší obec jako nezbytný přístup k pozemku č. KN 357/1, který je v našem
majetku.
Nový územní plán určuje komunikaci č. KN 1231 jako komunikaci pro stavbu cyklostezek,
které jsou veřejně prospěšnými stavbami pro naší obec a pozemky č. 352 a 353/3 budou
nezbytnou součástí těchto staveb.
Ano: 9
Ne: 0
Zdržel se: 0
8. OZ souhlasí s darem 3 000,- Kč pro hasičskou soutěž v Lojovicích pořádanou Sdružením
hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Ano: 9
Ne: 0
Zdržel se: 0
9. č.j. 532/2010 Zlatuše Buzická, Velké Popovice, OZ souhlasí s vjezdem a vstupem
z pozemku č. 986/1 v k.ú. Sulice-Želivec na obecní komunikaci č. 986/18 v k.ú. SuliceŽelivec.
Ano: 9
Ne: 0
Zdržel se: 0
10. Alim s.r.o., OZ bere na vědomí oznámení průzkumného vrtu na pozemku
v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc 141/148.
Ano: 9
Ne: 0
Zdržel se: 0
11. č.j.528/2010, Michal Bureš,Líšnice, žádost o změnu situace domu na pozemku v k.ú.
Sulice-Sulice, č.parc. 418/35.
OZ souhlasí se změnou situace hřebenu domu na pozemku v k.ú. Sulice- Sulice,
Lokalita K, která je v rozporu s regulačním plánem této lokality
Ano: 8
Ne: 0
Zdržel se: 1

12. Vodovod Kamenicko – OZ Sulice schválilo znění návrhu koncesního projektu pro
výběrové řízení pro nového provozovatele Vodovodu Kamenicko.
Ano: 8
Ne: 0
Zdržel se: 1
13. Žádost o dotace pro projekt Revitalizace Sulického náměstí
OZ Sulice souhlasí s podáním žádosti o dotaci ve vyhlášeném programu ROP Střední
Čechy pro projekt Revitalizace Sulického náměstí.
Pro vypracování žádosti o dotaci byl vybrán pan Zbyněk Liška s nabídkovou cenou
40 tis. Kč za vypracování žádosti.
Ano: 9
Ne: 0
Zdržel se: 0
14. OZ Souhlasí s návrhem na dělení pozemků v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 786/1 a 786/7
z důvodu možného prodeje části pozemku o výměře 1860m2.
Ano: 8
Ne: 0
Zdržel se: 1
15. Oldřich Žilík, Želivec 190, žádost o zařazení pozemku č. 780/1 v k.ú. Sulice-Želivec
v připravovaném územním plánu jako plochu pro provozovnu sběru Bioodpadu.
OZ rozhodlo o zařazení tohoto pozemku v novém územním plánu jako pozemek
pro provozovnu Bioodpadu z důvodu, že tato dočasně schválená provozovna prokázala,
že slouží k tomuto účelu a je aktivně využívána občany naší obce ale i obcí okolních.
Ano: 7
Ne: 2
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 19.5. 2010
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání v počtu 9 přítomných
Schválilo:
1. Záměr Obce Sulice odkoupit zpět od společnosti EURO MAKLER
Holding a.s. pozemek v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc.634, výměra 2 722m2.
2. č.j.521/2010, Elmoz Czech s.r.o., Bystřice, žádost o souhlas s překopáním obecní
komunikace v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 1214/1 z důvodu vybudování nové přípojky
el.energie na pozemek v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 106/25.
3.č.j.523/2010, Václav Lukas, souhlas s přípojkou kanalizace pro rodinný dům na pozemku
v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 897/2 a st. 491 dle přiloženého projektu.
4. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Sulice –
- č. 353/1 ostatní plocha - 1538 m2
- č. 352 ostatní plocha - 896 m2
- č. 353/3 ostatní plocha – 651 m2
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha 2-Nové Město
do majetku obce Sulice z důvodu veřejně prospěšného zájmu dle § 22 odst. 2 ZMS.
Pozemek č. 353/1 je využíván jako součást komunikace č. KN 1231 a mimo jiné je
zapotřebí pro naší obec jako nezbytný přístup k pozemku č. KN 357/1, který je v našem
majetku.
Nový územní plán určuje komunikaci č. KN 1231 jako komunikaci pro stavbu cyklostezek,
které jsou veřejně prospěšnými stavbami pro naší obec a pozemky č. 352 a 353/3 budou
nezbytnou součástí těchto staveb.
5. Dar 3 000,- Kč pro hasičskou soutěž v Lojovicích pořádanou Sdružením
hasičů Čech, Moravy a Slezska.
6. č.j. 532/2010 Zlatuše Buzická, Velké Popovice, souhlas s vjezdem a vstupem z pozemku
č. 986/1 v k.ú. Sulice-Želivec na obecní komunikaci č. 986/18 v k.ú. Sulice-Želivec.
7. č.j.528/2010, Michal Bureš,Líšnice, žádost o změnu situace domu na pozemku v k.ú.
Sulice-Sulice, č.parc. 418/35.
8. Vodovod Kamenicko – OZ Sulice schválilo znění návrhu koncesního projektu pro
výběrové řízení pro nového provozovatele Vodovodu Kamenicko.
9. Návrh na dělení pozemků v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 786/1 a 786/7 z důvodu možného
prodeje části pozemku o výměře 1860m2.
10. Oldřich Žilík, Želivec 190, žádost o zařazení pozemku č. 780/1 v k.ú. Sulice-Želivec
v připravovaném územním plánu jako plochu pro provozovnu sběru Bioodpadu.
OZ rozhodlo o zařazení tohoto pozemku v novém územním plánu jako pozemek
pro provozovnu Bioodpadu z důvodu, že tato doposud dočasně schválená provozovna
prokázala, že slouží k tomuto účelu a je aktivně využívána občany naší obce ale i obcí
okolních.

Neschválilo:
1. č.j.525/2010, Karel Polanecký, Praha 4, žádost o zařazení pozemku v k.ú. Sulice-Želivec,
PK 1082 do územního plánu Obce Sulice jako pozemky pro výstavbu rodinných domů.
Bere na vědomí:
1. č.j.486/2010, Jana Bernášková, Hlubočinka, oznámení zkušebního vrtu na pozemku v k.ú.
Sulice-Hlubočinka, č.parc. 1024
2. Alim s.r.o., oznámení průzkumného vrtu na pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice,
č.parc 141/148.
Pověřuje:
¨
1. OZ pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy o převodu pozemku v k.ú. SuliceHlubočinka, č.parc.634,výměra 2 722m2 , kdy prodávajícím je společnost EURO
MAKLER a.s. a kupujícím Obec Sulice.

Návrhová komise: E.Troníčková, R.Skružná, O.Černil
starostka: Iva Kukačová

