USNESENÍ č. 4/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 22. 4. 2014
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 10 přítomných:
Schválilo:
Číslo usnesení

4/2014/1

Č.j. 477/2014, Jindřich a Daniela Chňoupkovi, Jesenice u Prahy, ZOS schválilo
projekt stavby plotu na pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka , č.parc. 629, dle
přiložené dokumentace.

4/2014/2

ZOS schválilo dělení obecního pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc.
141/104, dle přiložené dokumentace.

4/2014/3

Č.j. 327/2014, Radek Kubka, Praha 4, ZOS schválilo projekt stavby rodinného
domu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc. 874/15, dle
přiložené projektové dokumentace. ZOS souhlasí s napojením předmětného
pozemku č.parc. 874/15 na veřejné sítě ve vlastnictví obce.

4/2014/4

Č.j. 411/2014, Ing. Marek Kocián, Průhonice, ZOS souhlasí s projektem stavby
rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc.
874/108, 874/109, 874/111 a 874/113, dle přiložené dokumentace. ZOS
souhlasí s napojením předmětných pozemků č.parc. 874/108,874/109,874/111
a 874/113 na technickou infrastrukturu obce.

4/2014/5

Č.j. 325/2014, Václav Kráčmera, Bystřice, ZOS schválilo projekt stavby
rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 874/100, lokalita
Mandava, dle přiložené dokumentace. ZOS souhlasí s napojením předmětného
pozemku č.parc. 874/100 na vodovod a kanalizaci.

4/2014/6

ZOS schválilo poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu péče o
krajinu v r. 2014.

4/2014/7

Č.j. 442/2014, Renáta Pátková, Psáry, ZOS schválilo dělení pozemku v k.ú.
Sulice-Želivec, č.parc. 986/2, dle geometrického plánu č.1097-1748/2008
z 12.4.2008.

4/2014/8

Č.j. 443/2014, Pavel Kolínský, ZOS schválilo projekt stavebních úprav domu
v Želivci, č.p. 228, dle přiložené dokumentace.

4/2014/9

ZOS schválilo smlouvu o poskytnutí daru mezi dárcem, firmou AGORA s.r.o.,
a obdarovaným, Obcí Sulice.

4/2014/10

Č.j. 462/2014, František Lacek, HASIČI-starosta okrsku č.1 Kamenice, ZOS
schválilo finanční příspěvek ve výši 10 000,-Kč na uspořádání okrskových
sportovních soutěží v roce 2014.

4/2014/11

Č.j. 393/2014, Český svaz ochránců přírody, ZO Vlašim, ZOS schválilo
finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč na provoz Záchranné stanice pro
živočichy.

4/2014/12

Č.j. 478/2014, Ekostav AZ s.r.o., Bc. Pavel Moravec, ZOS nemá námitky
proti plynofikaci rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita
Mandava, č.parc. 874/64, dle přiložené dokumentace.

4/2014/13

Č.j. 489/2014, ZOS schválilo smlouvu o čištění komunikace mezi KSÚS
Středočeského kraje a Obcí Sulice.

4/2014/14

OÚ Sulice a SDH Nechánice, ZOS schválilo zakoupení staršího vozidla
Mitsubishi L200 pro účely SDH Nechánice a jeho přestavbu a dovybavení do
systému JPO5, vč. zakoupení přívěsného vozíku na čerpadlovou techniku.

4/2014/15

Č.j. 491/2014, Mgr. Miloš Říčař, Ing. Daria Říčařová, DiS, ZOS schválilo
studii rodinného domu v Nechánicích na pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice,
č.parc. 1310 a 62/1, dle přiložené dokumentace.

4/2014/16

Č.j. 493/2014, ZOS schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Sulice jako povinným a firmou RWE GasNet, s.r.o., v návaznosti na smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
č.36/13/5788 ze dne 24.11.2011. Předmětem smlouvy je stavba plynárenského
zařízení na pozemku v k.ú. Sulice-Sulice, č.parc. 1181/1, zaneseného
v geometrickém plánu č.1488-238/2013 ze dne 28.1.2014.

4/2014/17

Č.j. 500/2014, Jiří Hrábek, Želivec, ZOS schválilo projekt stavby oplocení
okolo pozemků v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 1101/8 a 1253/3, dle přiložené
dokumentace.

4/2014/18

Č.j. 499/2014, Jana Horáková, Kostelec u Křížků, ZOS schválilo projekt stavby
rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc.
874/65. ZOS souhlasí s napojením předmětného pozemku č.parc.874/65 na
vodovod a kanalizaci.

4/2014/19

Č.j. 498/2014, Jana Horáková, Kostelec u Křížků, ZOS schválilo projekt stavby
rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc.
874/23. ZOS souhlasí s napojením předmětného pozemku č.parc.874/23 na
vodovod a kanalizaci.

4/2014/20

ZOS projednalo nabídky firem RPA s.r.o. a CTS corp. s.r.o. pro Obec Sulice na
pořízení komunální technika formou dotace a na základě posouzení
stanovených kritérií vybralo firmu CTS corp. s.r.o.
ZOS schválilo Smlouvu o dílo mezi firmou CTS corp. s.r.o. a Obcí Sulice na
zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti a vypracování žádosti
v rámci OPŽP, prioritní osa 2, opatření 2.1.3 – Snížení imisní zátěže omezením
prašnosti z plošných zdrojů (LIX. výzva).
ZOS schválilo příkazní smlouvu na zajištění a administraci nadlimitního řízení
na nadlimitní veřejnou zakázku „OPŽP 2.1.3.“ mezi firmou CTS corp. s.r.o. a
Obcí Sulice.
ZOS schválilo příkazní smlouvu na zajištění dotačního managementu projektu
„OPŽP 2.1.3“ mezi firmou CTS corp. s.r.o. a Obcí Sulice zahrnující všechny
činnosti od podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, zhotovení dokumentace
potřebné k čerpání dotace až po zhotovení dokumentace k monitoringu
projektu po čerpání dotace.

4/2014/21

Č.j. 504/2014, ZOS schválilo smlouvu o umístění a provozování kontejnerů
mezi firmou REVENGE a.s. jako provozovatelem na straně jedné a Obcí
Sulice na straně druhé. Předmětem smlouvy je sběr oděvů, obuvi a textilu
prostřednictvím kontejnerů.

4/2014/22

Č.j. 382/2014, ČEZ Distribuce a.s., ZOS schválilo žádost společnosti ČEZ
Distribuce a.s. o odkup části obecního pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka,
č.parc. 671/140, na kterém se nachází distribuční trafostanice TS Borovina
V.(PY_6330) ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s.

Neschválilo:
4/2014/23

Č.j. 414/2014, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových , ZOS
neschválilo účast Obce Sulice ve výběrovém řízení č.SBN/008/2014, které se
týká prodeje pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 256, o výměře 3241
m2, druh pozemku-vodní plocha, způsob využití-rybník, podíl id.3/4 pozemku,
dle přiložené dokumentace.

Odložilo:
4/2014/24

Č.j. 485/2014, František a Jana Zemanovi, Říčany u Prahy, ZOS odložilo
žádost o zařazení pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 106/15, o výměře
4703 m2, do funkční plochy s možností výstavby rodinných domů.

4/2014/25

Č.j. 384/2014, Ing. Josef Janeček, Kladno, ZOS odložilo žádost o zahrnutí
pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 1081/3, o výměře 3001 m2, změnou
územního plánu obce jako určeného k výstavbě.

4/2014/26

Č.j. 454/2014, Marie Kocourková, Petr Kocourek, Nechánice, ZOS odložilo
žádost o změnu územního plánu obce Sulice v části obce Nechánice, č.parc.
5/9, o výměře 1500 m2, a to z orné půdy na pozemek stavební.

4/2014/27

Č.j. 447/2014, Oldřich a Jana Dvořákovi, Praha 4, ZOS odložilo rozhodnutí o
záměru vybudovat malou ekofarmu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc.
1081/2 , dle přiložené dokumentace.
ZOS odložilo rozhodnutí o odkoupení pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc.
1081/2, dle specifikace v přiložené dokumentaci.

4/2014/28

Č.j.501/2014, Ing. Josef Janeček, Kladno, ZOS odložilo rozhodnutí o nabídce
Obci Sulice k odkoupení pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 1081/3, o
výměře 3001 m2, dle specifikace v přiložené dokumentaci.

Na vědomí:
4/2014/29

ZOS vzalo na vědomí poděkování občanů Nechánic za přemístění autobusové
zastávky do obce Nechánice.

4/2014/30

Č.j. 198/2014, ZOS vzalo na vědomí „Protokol o podání vysvětlení“ ze dne
9.4.2014 ve věci anonymního oznámení týkajícího se provozu restaurace
v Sulicích.

4/2014/31

ZOS bere na vědomí „Rozpočtové opatření č.1/2014“ provedené starostou obce
v rámci pověření ZOS č.1/2014/7.

Pověřuje:
1. ZOS pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy mezi firmou Agora s.r.o. a Obcí
Sulice.
2. ZOS pověřuje starostu k podpisu smlouvy o čištění komunikací mezi KSÚS

Středočeského kraje a Obcí Sulice.
3. ZOS pověřuje starostu ke všem úkonům souvisejícím s nákupem staršího vozidla

Mitsubishi L200 a přívěsného vozíku, a jejich přestavbou a doplněním pro účely SDH
Nechánice.
4. ZOS pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Sulice jako povinným a firmou RWE GasNet , s.r.o., v návaznosti na smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
č.36/13/5788 ze dne 24.11.2011.
5. ZOS pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o dílo mezi firmou CTS corp. s.r.o. a Obcí
Sulice na zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti a vypracování žádosti
v rámci OPŽP, prioritní osa 2, opatření 2.1.3 – Snížení imisní zátěže omezením
prašnosti z plošných zdrojů (LIX. výzva).
6. ZOS pověřuje starostu k podpisu příkazní smlouvy na zajištění a administraci

nadlimitního řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „OPŽP 2.1.3.“ mezi firmou CTS
corp. s.r.o. a Obcí Sulice.
7. ZOS

pověřuje starostu k podpisu příkazní smlouvy na zajištění dotačního
managementu projektu „OPŽP 2.1.3“ mezi firmou CTS corp. s.r.o. a Obcí Sulice.

8. ZOS pověřuje starostu k podpisu smlouvy o umístění a provozování kontejnerů mezi

firmou REVENGE a.s. jako provozovatelem na straně jedné a Obcí Sulice na straně
druhé.
9. ZOS pověřuje starostu k jednáním o ceně pozemku nabízeného Obci Sulice

k odkoupení, a to pozemku v k.ú. Sulice -Želivec, č.parc.1081/2.
10. ZOS pověřuje starostu k jednáním o ceně pozemku nabízeného Obci Sulice,

k odkoupení a to pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 1081/3.
Návrhová komise:

Ing. Ondřej Černil:
Ivana Chrudimská:
Jana Indrová:

Starosta:

Ing. Petr Čuřík:

