USNESENÍ č.4/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
ze dne 16. 4. 2013

Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 11 přítomných:

Schválilo:

1. Č.j. 438/2013, Ing. Jiří Vorel, Nová Hospoda, ZOS souhlasí s prominutím platby za
tříděný odpad z důvodů nevyužívání této služby za rok 2011 a 2012 a pověřuje starostu a
místostarostu obce k jednání o uzavření dohody o příspěvku na svoz a likvidaci
tříděného odpadu na rok 2013.
2. Č.j. 443/2013, 2S-STAV s.r.o., Praha 4, ZOS souhlasí se zřízením informačního zařízení
v areálu obchodního centra „ABC Sulice“ dle přiložené dokumentace.
3. Č.j. 409/2013, MUDr. Hynek Cikánek, ZOS souhlasí s prodejem vozidla Škoda Felicia
pickup zájemci, za kupní částku 3 tis. Kč, současně s uhrazením ekologické daně z
vlastnictví Obce Sulice a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
4. Č.j. 454/2013, Ing. Josef Hodač, Jesenice, ZOS souhlasí s projektovou dokumentací na
výstavbu přístřešku pro auta dle přiložené dokumentace.
5. Č.j. 463/2013, Petr a Kateřina Kreuzovi, ZOS souhlasí s oplocením pozemku v k.ú.
Sulice-Želivec, č.parc. 862/1 dle přiložené dokumentace.
6. Č.j. 428/2013, DEWEL a.s., Leona Orctová, ZOS souhlasí se smlouvou o zřízení
věcného břemene RWE Gas Net s.r.o. na pozemku v k.ú. Sulice-Sulice, lokalita J
z důvodu „STL plynovod a přípojky Sulice – lokalita 3“ na základě smlouvy o smlouvě
budoucí č.36/10/4574 ze dne 14. 12. 2010.
7. Č.j. 428/2013, DEWEL a.s., Leona Orctová, ZOS souhlasí se smlouvou o zřízení
věcného břemene RWE Gas Net s.r.o. na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita
Mandava, č.parc. 1118/1, 1125/1 a 1187 z důvodu „ STL PZ obytný areál Mandava u
Štiřína“, dle přiložené dokumentace, cena za zřízení jednotlivého věcného břemene je
stanovena na částku 5.000,-Kč.
8. Č.j. 469/2013, František Ambros, Želivec, ZOS souhlasí s úpravou chodníku v místě
vjezdu na pozemek v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 985/13. Jedná se zvednutí jedné strany
chodníku o cca 10 cm kvůli zatékající vodě ze silnice pod dům.
9. ZOS souhlasí s dělením pozemku v k.ú. Sulice-Sulice, č.parc.st.218/2 a scelením
pozemků dle geometrického plánu č.1358-5197/2011 ze dne 14. 2. 2012.

Pověřuje:
1. ZOS pověřuje starostu a místostarostu obce k vypracování a podpisu o Dohody
o příspěvku na svoz a likvidaci tříděného odpadu na rok 2013 mezi obcí Sulice a Ing.
Jiřím Vorlem.
2. ZOS pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy, kdy předmětem smlouvy je užitkový
automobil Škoda Felicia pickup, prodávajícím Obce Sulice a kupujícím MUDr. Hynek
Cikánek.
3. ZOS pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene RWE Gas Net
s.r.o. na pozemku v k.ú. Sulice-Sulice, lokalita J z důvodu „STL plynovod a přípojky
Sulice – lokalita 3“. Podkladem smlouvy je smlouva o smlouvě budoucí č.36/10/4574 ze
dne 14. 12. 2010.
4. ZOS pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene RWE Gas Net
s.r.o. na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc. 1118/1, 1125/1 a 1187
z důvodu „ STL PZ obytný areál Mandava u Štiřína“. Cena za zřízení jednotlivého
věcného břemene je stanovena na částku 5.000,-Kč.
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