USNESENÍ č. 12 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
ze dne 11. 12. 2012
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 12 přítomných.
Schválilo:

1. ZOS souhlasí s „Plánem investic a obnovy pro r. 2013“ na provozování
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu obcí Kamenice, Sulice, Kostelec u
Křížků, Křížkový Újezdec a Radějovice, ve kterém bude obec Sulice přispívat
nulovou hodnotou.
2. Č.j. 1352/2012, Sdružení Linka bezpečí, Ing. Richard Schimko, ZOS souhlasí s
finanční podporou krizové telefonické pomoci dětem sdružení „Linka bezpečí“
ve výši 2.100,-Kč.
3. Č.j. 1391/2012, UNIVES s.r.o., Praha 5, Ing. Pavel Hynek. Zastupitelstvo obce
Sulice souhlasí s vybudováním autobusové točny na pozemku v k.ú. SuliceNechánice, umístěnou na pozemku č.parc.106/16, oddělenou dle geometrického
plánu č. 1392-6154/2012. Parcela není přímo zanesena v současně platném ÚP
obce Sulice. Stavbu autobusové točny umožňuje ustanovení stavebního zákona,
§18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) v platném znění, podle kterého v nezastavěném území lze
umisťovat stavby pro veřejnou a technickou infrastrukturu. ZOS vydává souhlas
s vynětím ze ZPF pozemku č.parc.106/16 dle geometrického plánu č. 13926154/2012 a pro účely územního řízení.
4. Zastupitelstvo obce Sulice souhlasí s výstavbou a umístěním dětského hřiště na
pozemcích v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. PK 159/2, PK 159/6 a 159/7. Záměr
výstavby dětského hřiště je v souladu s ÚP obce Sulice. Pozemky se nacházejí
v zastavěném území obce Sulice. ZOS zároveň vydává souhlas s vynětím
pozemků č.parc. PK 159/2, PK 159/6 a 159/7 ze ZPF a pro účely územního
řízení.
5. ZOS souhlasí s vyhlášením zjednodušeného podlimitního řízení na sběr, svoz a
zpracování směsného komunálního odpadu (20 03 01) vznikající fyzickým
osobám – obyvatelům obce a fyzickým osobám – uživatelům rekreačních
nemovitostí na území obce; Shromažďování, sběr, svoz a zajištění materiálového
využití dále uvedených složek komunálního odpadu: papír a lepenka (20 01 01),
sklo - oddělený sběr barevného a čirého skla (20 01 02), plasty (20 01 39),
nápojové kartony/kompozitní obaly (15 01 05).
6. ZOS schvaluje rozpočtové provizorium na leden-březen 2013.
7. ZOS souhlasí s Obecně závaznou vyhláškou obce Sulice č.1/2012 o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu a nakládání se stavebním odpadem v obci Sulice

8. ZOS souhlasí s Obecně závaznou vyhláškou obce Sulice č.2/2012, kterou se
stanoví poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu na území obce Sulice
od 1.1.2013.
9. ZOS souhlasí se stanovením zálohových závazných ukazatelů na r. 2013,
v návaznosti na rozpočtové provizorium obce, pro MŠ Sluníčko Sulice-Želivec.
10. ZOS souhlasí s navrženou hlavní inventarizační komisí ve složení: Martina
Čuříková, Kateřina Roubíčková a František Vítek.
11. Č.j.1401/2012, Mateřská škola Sluníčko Sulice-Želivec, ZOS souhlasí se
systémem uzavírání darovacích smluv. U darů nepřevyšujících částku 3.000,- Kč
formou vystavení příjmového dokladu s uvedením identifikace dárce, u daru
převyšujícího částku 3.000,- Kč vystavením darovací smlouvy.
12. Č.j. 1402/2012, Mateřská škola Sluníčko Sulice-Želivec, ZOS souhlasí s přijetím
věcných darů dle přiložené specifikace.
13. MATEO PACKING s.r.o., ZOS souhlasí s návrhem na prodej pozemků obci
Sulice, a to pozemků v k.ú. Sulice-Nechánice, č. parc.106/21 o výměře 564 m2 a
č.parc. 106/22 o výměře 212 m2, za celkovou kupní cena 1,- Kč.
14. Č.j. 1420/2012, Pavlína a Jaroslav Strejčkovi, Hlubočinka, ZOS souhlasí
s přístavbou ke stávajícímu rodinnému domu č.p. 820 na Hlubočince, v souladu
s přiloženou Územně plánovací informací vydanou Stavebním úřadem Obecního
úřadu Kamenice.
15. ZOS souhlasí s navrženou odměnou za mimořádné plnění úkolů pro obec Sulice
v roce 2012 poskytnutou formou finančního daru z rozpočtu obce Sulice pro
vedoucí provozní MŠ Sluníčko Sulice-Želivec paní Danu Hübschmanovou a pro
předsedkyni kulturně-sociálního výboru paní Janu Indrovou.
Neschválilo:
1. Č.j. 1400/2012, Ing. Marta Vašíčková - VAPAS, ZOS nesouhlasí s umístěním
reklamního poutače o rozměru 0,8x1,2m na sloup veřejného osvětlení v obci
Sulice-Želivec ve směru od Kamenice dle přiloženého náhledu.
Odkládá:
1. Č.j. 1353/2012, Jan Coufal, Sulice, ZOS odkládá žádost o povolení vodovodní a
plynové přípojky k nově vzniklé parcele na pozemku v k.ú. Sulice-Sulice,
č. parc.774/46.
Bere na vědomí:
1. ZOS bere na vědomí úpravu rozpočtu Obce Sulice pro rok 2012.

Pověřuje:

1. Starostu k vypracování kupní smlouvy mezi firmou MATEO PACKING s.r.o.
a obcí Sulice, kdy předmětem jsou pozemky v k.ú. Sulice-Nechánice,
č.parc.106/21 o výměře 564 m2 a č.parc. 106/22 o výměře 212 m2, za celkovou
kupní cenu 1,- Kč.
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