USNESENÍ č. 2/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
ze dne 11. 2. 2014
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 10 přítomných:
Schválilo:
Číslo usnesení

2/2014/1

ZOS schválilo smlouvu o poskytnutí sponzorského daru mezi firmou AGORA
s.r.o., Želivec 190, jako dárcem a obcí Sulice jako obdarovaným

2/2014/2

Č.j. 102/2014, Karel a Marie Truhlářovi, Praha 2, Martin a Eva Truhlářovi,
Dobřichovice, ZOS schválilo rozdělení pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka,
č.parc. 690/1, dle přiloženého plánku.

2/2014/3

Č.j. 124/2014, Radoslav Urban, ZOS schválilo žádost o změnu územního
rozhodnutí týkající se tvaru a sklonu střechy v projektu rodinného domu
na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, část Mandava, č.parc. 874/84, dle přiložené
dokumentace.

2/2014/4

Č.j. 97/2014, Věra Klapáčová, Plzeň, ZOS schválilo projektovou dokumentaci
na výstavbu rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice, č.parc. 803/42,
dle přiložené dokumentace.

2/2014/5

Č.j. 136/2014, Karel Horák, Nechánice, ZOS schválilo záměr prodeje pozemku
v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 12/3, výměra 7m2.

2/2014/6

Č.j. 142/2014, Ing. Miroslav Enter, Alim s.r.o., ZOS schválilo dělení pozemků
v k.ú. Sulice-Nechánice, lokalita X, č.parc. 141/160 a 141/161 a sloučení těchto
částí oddělených pozemků do pozemků příjezdových cest č.parc. 141/153
a 141/186 dle přiložené dokumentace. ZOS souhlasí se změnou využití
pozemků z orná půda na ostatní plocha, ostatní komunikace.

2/2014/7

ZOS schválilo dodatek č.3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019
mezi Hlavním městem Praha, obcemi Kamenice, Sulice, Jesenice, Kostelec
u Křížků, Radějovice, Křížkový Újezdec na straně jedné jako objednatelé
a společností Veolia Transport Praha s.r.o (dnes Arriva Praha s.r.o.). na straně
druhé jako dopravce

2/2014/8

ZOS souhlasí se zadáním zakázky na základě výběrového řízení na zpracování
zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby kanalizace v Sulicích
a v souladu se stanovenými kritérii firmě PROJEKT IV – hydro IT s.r.o.,
Praha 9.

2/2014/9

ZOS schválilo vnitřní směrnici č.1/2014 pro evidenci a zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu

2/2014/10

Č.j. 150/2014, Miloš Mrázek, Praha 9, ZOS schválilo změnu územního
rozhodnutí ze dne 29.6.2005, č.j. SU 500/230/05, v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita
Mandava, č.parc. 874/65, dle přiložené dokumentace.

Bere na vědomí:
2/2014/11

Č.j. 136/2014, Karel Horák, Nechánice, ZOS bere na vědomí žádost týkající
se možnosti jednání ve věci odkoupení pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice,
č.parc. 12/3, o výměře 7m2, a to od stávajícího vlastníka předmětného
pozemku, obce Sulice.

Odložilo:
2/2014/12

Č.j. 88/2014, ZOS projednal návrh dodatku č.2 ke koncesní smlouvě
o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v obcích Kamenice,
Sulice, Kostelec u Křížků, Křížkový Újezdec a Radějovice ze dne 21.12.2011
a rozhodnutí o schválení návrhu tohoto dodatku č.2 odložilo.

Pověřuje:
1.

Č.j. 136/2014, Karel Horák, Nechánice, ZOS pověřuje starostu obce jednáním ve věci
návrhu na odkoupení pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 12/3, o výměře 7m2,
a to od stávajícího vlastníka předmětného pozemku, obce Sulice.

2.

ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o poskytnutí sponzorského daru mezi
firmou AGORA s.r.o., Želivec 190, jako dárcem a obcí Sulice jako obdarovaným.

3.

ZOS pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č.3 ke smlouvě o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010
až 2019 mezi Hlavním městem Praha, obcemi Kamenice, Sulice, Jesenice, Kostelec
u Křížků, Radějovice, Křížkový Újezdec na straně jedné jako objednatelé a společností
Veolia Transport Praha s.r.o. (dnes Arriva Praha s.r.o.) na straně druhé jako dopravce
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