USNESENÍ č. 11/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 25. 11. 2014
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 12 přítomných
Schválilo:
Číslo usnesení

11/2014/1
11/2014/2

11/2014/3

11/2014/4

11/2014/5

11/2014/6

11/2014/7
11/2014/8
11/2014/9

ZOS volí druhým členem kontrolního výboru Petra Kreuze.
ZOS schválilo smlouvu o dílo mezi ZO ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264,
Vlašim, jako zhotovitelem a Obcí Sulice jako objednatelem. Předmětem
smlouvy je „Obnova stabilizačního prvku v zemědělské krajině – Aleje u
Sulic“ dle specifikace v příloze smlouvy.
ZOS souhlasí s připojením na kanalizační řad ve vlastnictví obce Sulice
žadatelů dle specifikace v jednotlivých žádostech; souhlas nabyde platnosti
dnem kolaudace kanalizačních řadů. Souhlas vydán pro žadatele:
Petr Altman, Vlastimil Medřický, Petr Matoušek, Irena Matoušková, Irena
Medřická, Josef Janík, Martin Skružný, Jiří Altman, Ing. Eliška Dostalíková,
Anna Sklenářová, Lukáš Malínek, Richard Dvořák, Jakub Háček, Ing. Marta
Púšová, Pavel Indra, Pavlína Blažková, Renata Kocanová, Viceníkovi, Ivan
Skohoutil, Oldřich Altman, Rudolf Kraffer, Vlastimil Medřický, Markéta
Škopková, Antonín Medřický, Bohumila Medřická, Jaroslav Noháč a Kateřina
Lorková, Silva Tláskalová a Ondřej Tláskal, Pavel Kovanic, Vladimíra
Šeráková a Roman Šerák, Petr Volf ze Sulic, Miroslav Mikuláš, Jana
Škobisová, Petr Jandoš, Alan Zákora z Hlubočinky a Richard Dvořák, Jiří a
Michal Brožovi, Martin Štěpán, Vladimír Dub ze Želivce.
Č.j. 1318/2014, Vítězslav Soukup, Praha 9, ZOS schválilo změnu využívání
pozemků v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava, a to č.parc. 874/14 z využití
„pole“ na využití „zahrada“ a č.parc.1116/2 z využití „ostatní komunikace“ na
využití „zahrada“.
Č.j. 1327/2014, ENERGON Dobříš, Průmyslová 1665, Dobříš, ZOS schválilo
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Sulice jako budoucí povinnou a firmou ČEZ Distribuce a.s. jako budoucí
oprávněnou pro projekt stavby IZ – 12- 6000373, P0 5828 Sulice, Nechánice –
kNN, NN – č.p. 1221, jedná se pokládku nového kabelu NN na pozemku v k.ú.
Sulice-Nechánice, č.parc. 1241/1, dle specifikace v předmětné smlouvě.
ZOS schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
souhlas se zřízením stavby mezi Renátou Patkovou, Dolní Jirčany, jako
budoucí povinnou a Obcí Sulice jako budoucí oprávněnou. Věcné břemeno
spočívá v právu zřízení, oprav a nezbytné údržby přípojky kanalizace na
pozemcích v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 986/2 a 986/30.
Č.j. 1390/2014, VHS Benešov, Černoleská 1600,Benešov, ZOS schválilo plán
údržby VaK pro rok 2015 dle specifikace v seznamu dokumentů.
Č.j. 1426/2014, Martin Skružný, ZOS schválilo dělení pozemku v k.ú. Sulice,
č.parc. 420/5, dle přiložené dokumentace (návrhu).
Č.j. 1480/2014, TJ SLAVOJ Velké Popovice, ZOS schválilo částku ve výši
20 000 ,- Kč jako finanční podporu pro bruslení pro děti od 4 do 15 let a pro
činnost mládež. týmů TJ SLAVOJ Velké Popovice.

11/2014/10

11/2014/11

11/2014/12
11/2014/13
11/2014/14
11/2014/15

11/2014/16
11/2014/17

Odložilo:
11/2014/18

ZOS schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
souhlas se zřízením stavby mezi Ing. Martinem Tolarem a Mgr. Pavlínou
Tolarovou, Želivec, jako budoucími povinnými a Obcí Sulice jako budoucí
oprávněnou. Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, oprav a nezbytné údržby
přípojky kanalizace na pozemcích v k.ú. Štiřín, č.parc. 244/15.
ZOS schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
souhlas se zřízením stavby mezi Ing. Petrem Kosinou a Ing. Pavlou Kosinovou,
Želivec, jako budoucími povinnými a Obcí Sulice jako budoucí oprávněnou.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, oprav a nezbytné údržby přípojky
kanalizace na pozemcích v k.ú. Štiřín, č.parc. 244/47.
ZOS schválilo hlavní inventarizační komisi v tomto složení: Martina Čuříková,
František Vítek a Oldřich Švábek
ZOS schválilo Nařízení Obce Sulice o zimní údržbě chodníků a místních
komunikací 4. třídy
ZOS schválilo Rozpočtové opatření č.5/2014.
ZOS schválilo Rozpočtové provizorium na období leden – březen 2015.
Rozpočtové provizorium je tvořeno 3/12 roku 2014 jak v oblasti příjmů, tak i
v oblasti výdajů.
ZOS schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce č.7/2014, kterou se stanoví
poplatek za komunální odpad
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, ZOS schválilo žádost
obce Sulice o bezúplatný převod zemědělského pozemku v k.ú. Sulice, č.parc.
441/3, podle zákona č.503/2021 Sb. o Státním pozemkovém úřadu.

Č.j. 1425/2014, Martin Skružný, ZOS odložilo žádost o změnu územního plánu
na části pozemku v k.ú. Sulice, č.parc. 420/5, a to z plochy „zeleň veřejná“ na
„plochy technické infrastruktury“ dle přiložené dokumentace.

Bere na vědomí:
11/2014/19 Č.j. 1302/2014, Jindřich Procházka, Praha 9, ZOS bere na vědomí oznámení
průzkumného hydrogeologického vrtu na pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka,
č.parc.661/1.

Pověřuje:
1. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy dílo mezi ZO ČSOP Vlašim,
Pláteníkova 264, Vlašim, jako zhotovitelem a Obcí Sulice jako objednatelem.
2. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Sulice jako budoucí povinnou a firmou ČEZ Distribuce
a.s. jako budoucí oprávněnou
3. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlas se zřízením stavby mezi Renátou Patkovou, Dolní Jirčany, jako
budoucí povinnou a Obcí Sulice jako budoucí oprávněnou.
4. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlas se zřízením stavby mezi Ing. Martinem Tolarem a Mgr. Pavlínou
Tolarovou, Želivec, jako budoucími povinnými a Obcí Sulice jako budoucí
oprávněnou.

5. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlas se zřízením stavby mezi Ing. Petrem Kosinou a Ing. Pavlou
Kosinovou, Želivec, jako budoucími povinnými a Obcí Sulice jako budoucí
oprávněnou.

Návrhová komise:

Ing. Ondřej Černil:
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Ing. Petr Čuřík:

