USNESENÍ č.10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
ze dne 5. 11. 2013
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 12 přítomných:
Schválilo:
Číslo usnesení
10/2013/1

Č.j.1174/2013, Květa Hauková, Hlubočinka; ZOS souhlasí s napojením
rodinného domu č.p. 51 na Hlubočince na kanalizaci a vodovod ve vlastnictví
Obce Sulice.

10/2013/2

Č.j.1194/2013, ALKOM, Ing. Miloš Hlávka, Praha 8; ZOS souhlasí s nabídkou
firmy ALKOM týkající se provádění nočních patrol včetně trasy a kontrolních
bodů v obci Sulice, dle specifikace obsažené v předložené nabídce, a to
na dobu 3 měsíců od 1.12.2013 do 28.2.2014.

10/2013/3

Č.j.1224/2013, Jan Trizna Kostelec u Křížků; ZOS souhlasí s výstavbou
protihlukové zdi na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, část Mandava, č.parc.
803/68, dle přiložené specifikace.

10/2013/4

Č.j.1233/2013, Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o., Benešov; ZOS
souhlasí s plánem preventivní údržby na rok 2014.

10/2013/5

Č.j.1240/2013, 2S-stav s.r.o., Praha 4; ZOS souhlasí s výstavbou dřevěného
skladu pro potřebu zahradního prodeje v rámci obchodní činnosti ABC Sulice
na pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc. 679/19, dle přiložené
specifikace.

10/2013/6

Č.j.1247/2013; MŠ Sluníčko Sulice-Želivec, Želivec; ZOS souhlasí s čerpáním
finančních prostředků na odměny pro zaměstnance – nepedagogy z rozpočtu
zřizovatele, dle specifikace obsažené v této žádosti.

10/2013/7

ZOS souhlasí se složením hlavní inventarizační komise:
Ing. Lenka Aneltová, Martina Čuříková, František Vítek

10/2013/8

ZOS schvaluje rozpočtové provizorium na leden – březen roku 2014.
Rozpočtové provizorium je tvořeno 3/12 roku 2013, jak v oblasti příjmů,
tak i v oblasti výdajů.

10/2013/9

ZOS schvaluje rozpočtový výhled na roky 2014 – 2019.

10/2013/10

ZOS schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013.

10/2013/11

ZOS schvaluje nařízení obce o zimní údržbě na období listopad 2013 - březen
2014.

10/2013/12

ZOS schvaluje obecní vyhlášku č. 3/2013 o způsobu označování ulic
a veřejných prostranství, o způsobu číslování budov.

10/2013/13

Č.j.1270/2013, Ing. Zlatuše Buzická, Velké Popovice; ZOS souhlasí
s plánovanou stavbou „Hlubočinka-Prodloužení řadů přípojek IS“. Jde
o prodloužení stávajících inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn)
a vybudování jejich přípojek k plánovanému sportovnímu a skladovému areálu
na pozemcích v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc. 690/5, 690/7 a 690/8. Za
napojení na obecní vodovod a kanalizaci stanovuje investiční příspěvek ve výši
150.000,- Kč. ZOS pověřuje starostu obce k přípravě a podpisu smlouvy o
investičním příspěvku za napojení na obecní vodovod a kanalizaci se spol.
Pangea tea s.r.o. IČ 27100308.

10/2013/14

Č.j.1275/2013, SUDOP Praha; ZOS souhlasí se stavbou „II/603 RadějoviceBabice“, dle přiložené dokumentace. Obec nevznáší připomínky k plánované
akci.

10/2013/15

ZOS souhlasí s dohodou o narovnání mezi Obcí Sulice jako objednatelem
a firmou STAEG s.r.o., Vyškov; jako zhotovitelem. Předmětem dohody jsou
dlouhodobé spory týkající se reklamací prací na stavbě MŠ Sluníčko SuliceŽelivec.

10/2013/16

1.SčV a.s., Praha 10, ZOS schvaluje kalkulaci vodného a stočného pro obec
Sulice obecní část Hlubočinka pro rok 2014.

10/2013/17

Č.j.1278/2013, MŠ Sluníčko Sulice-Želivec; ZOS souhlasí s přijetím
peněžitého daru pro MŠ Sluníčko Sulice-Želivec, dle přiložené specifikace.

Neschválilo:
10/2013/18

Č.j.1274/2013, ABC Sulice, Vít Barták; ZOS nesouhlasí s umístěním reklamní
cedule na lampu veřejného osvětlení o rozměrech 50x70 cm na křižovatce
Hlubočinka-Radějovice, dle přiloženého plánku.

10/2013/19

Č.j.1283/2013, OLTEN CZECH s.r.o., Dolní Jirčany; ZOS nesouhlasí
s umístěním 2 ks reklamních panelů na pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka,
č.parc. 679/19, dle přiložené dokumentace.

Bere na vědomí:
10/2013/20

Č.j.1232,2013, Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství; ZOS bere na vědomí oznámení o zahájení řízení, žádost
o stanovisko ve věci udělení souhlasu s provozováním zařízení ke sběru
a využívání odpadu umístěných v k.ú. Sulice, Želivec 190, dle specifikace
uvedené v navrženém provozním řádu recyklačních ploch dřevních, stavebních
a velkoobjemových odpadů Želivec.

Odkládá:
10/2013/21

Č.j.1219/2013, Marcela Tůmová, Sulice; ZOS odkládá žádost týkající
se vydání souhlasu s instalací domovní ČOV pro rodinný dům v Sulicích č.p.
13, dle přiložené dokumentace.

10/2013/22

Č.j.1218/2013, Tomáš Štorch, Sulice; ZOS odkládá žádost týkající se vydání
souhlasu s instalací domovní ČOV pro rodinný dům v Sulicích č.p.275,
dle přiložené dokumentace.

10/2013/23

Č.j.1281/2013, REMIN s.r.o., Praha 2; ZOS odkládá žádost společnosti
ARENDON s.r.o. o napojení areálu RPC Nebřenice na vodovod Kamenice,
dle přiložené dokumentace.

Pověřuje:
1. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu objednávky nebo smlouvy mezi Obcí Sulice
a firmou ALKOM Security a.s., Praha 8; předmětem smlouvy je provádění
nočních patrol včetně tras a kontrolních bodů v obci Sulice, dle specifikace
v předložené nabídce, a to na dobu 3 měsíců od 1.12.2013 do 28.2.2014.
2. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu dohody o narovnání mezi Obcí Sulice jako
objednatelem a firmou STAEG s.r.o., Vyškov jako zhotovitelem. Předmětem
dohody jsou dlouhodobé spory týkající se reklamací prací na stavbě MŠ Sluníčko
Sulice-Želivec.
3. ZOS pověřuje starostu obce k přípravě a podpisu smlouvy o investičním příspěvku
za napojení na obecní vodovod a kanalizaci se spol. Pangea tea s.r.o. IČ 27100308.
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