USNESENÍ č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 19. 5. 2015
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 13 přítomných
Schválilo:
5/2015/1

Č.j. 601/2015, AZ Elektrostav a.s., Nymburk, Bobnická 2020, ZOS schválilo
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-6010399/010
Nechánice, kNN pro č.k.141/102,103 v návaznosti na uzavřenou smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.IV-12-6010399/VB003.

5/2015/2

Č.j. 578/2015, Bc .Martina Kučerová, ZOS schválilo projekt stavby rodinného
domu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc. 874/112 a
874/110, dle přiložené dokumentace. ZOS schválilo napojení pozemku v k.ú.
Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc. 874/112 na obecní vodovod a
kanalizaci.

5/2015/3

Č.j. 683/2015, Lenka Grácová, ZOS schválilo stavbou rodinného domu na
pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc. 803/15, dle přiložené
dokumentace. ZOS schválilo napojení pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita
Mandava, č.parc. 803/15 na obecní vodovod a kanalizaci.

5/2015/4

ZOS schválilo smlouvu o poskytnutí sponzorského daru mezi Petrem Vítkem
jako sponzorem a Obcí Sulice jako obdarovanou, předmětem smlouvy je
materiální dar ve výši 561,- Kč určený pro společenskou akci - setkání seniorů
obce Sulice.

5/2015/5

ZOS schválilo Rozpočtové opatření Obce Sulice č.1/2015.

5/2015/6

Č.j. 618/2015, Václav Šindelář, Želivec, ZOS schválilo zahrnutí do
projednávání změny č.1 ÚP Sulice žádost o změnu ÚP Sulice ve věci vyjmutí
části pozemků v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 910/9 a 960/1 z biokoridoru a
zařazení části těchto předmětných pozemků do pozemků určených k zástavbě
rodinnými domy.

5/2015/7

Č.j. 620/2015, Confidence Media s.r.o., U Bulhara 1611/3, Praha 1, Markéta
Kubálková, ZOS schválilo umístění stávající reklamní tabule v ulici Štiřínská o
rozměru 67 x 90 cm na sloupu veřejného osvětlení pro firmu TESCO, dle
přiložené foto dokumentace.

5/2015/8

Č.j.577/2015, operační fond Životní prostředí, ZOS schválilo smlouvu
č.14181486 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Nové založení a
částečná obnova památného parku u rozhledny a památníku Na Křížkách“.

5/2015/9

Č.j. 641/2015, Ing. V. Steihanzl, VMS projekt s.r.o., Novorossijská 977/16,
Praha 10, ZOS schválilo projektovou dokumentaci na akci „Novostavba
rodinného domu“ na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc.
874/69, dle přiložené dokumentace. ZOS schválilo napojení pozemku v k.ú.
Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc. 874/69 na obecní vodovod a
kanalizaci.

5/2015/10

ZOS schválilo připojení na kanalizační a vodovodní řad ve vlastnictví Obce
Sulice těchto žadatelů: č.j. 673/2015, Eva Krausová, Petr Kraus, č.parc. 803/51,
č.j. 648/2015, Markéta Hrabětová, Štiřínská 144, č.j. 677/2015, Petra
Poledníková a Josef Masner, Úvozová 880.
ZOS schválilo připojení na kanalizační řad ve vlastnictví Obce Sulice těchto
žadatelů: č.j. 692/2015 Radek Prigl, Kostelecká 119, č.j. 700/2015, Jana
Hanyková, Sulická 46.

5/2015/11

Č.j. 655/2015, Miloslav Skružný, Nechánice, ZOS schválilo finanční dar Obce
Sulice na podporu žákovských a juniorských fotbalových družstev SK Kostelec
u Křížků ve výši 40 000,- Kč.

5/2015/12

ZOS schválilo smlouvu o projekčních a inženýrských pracích při přípravě a
realizaci stavby „Rekonstrukce místních komunikací v obci Sulice a Sulice Hlubočinka“ mezi Obcí Sulice jako objednatelem a firmou UNIVES s.r.o., Pod
Brentovou 6, Praha 5, jako poskytovatelem.

5/2015/13

Č.j. 665/2015, VILLA projektový ateliér, K Bytovkám 201, Kunice, Ing. arch.
Jiří Houša, ZOS schválilo záměr vybudovat objekt pod názvem „Víceúčelový
objekt s prodejnou keramiky, umělých květin a dekorací“ na pozemku v k.ú.
Sulice-Želivec, č.parc. 976/50, 976/1 a 195.

5/2015/14

ZOS schválilo podání žádosti Obce Sulice o podnikatelský úvěr (investiční),
kdy poskytovatelem je Komerční banka a.s., předmětem investičního úvěru je
výstavba základní školy Sulice - Želivec.

5/2015/15

ZOS schválilo podání žádosti Obce Sulice o podnikatelský úvěr (investiční),
kdy poskytovatelem je Komerční banka a.s., předmětem investičního úvěru je
výstavba kanalizace a ČOV Nechánice.

5/2015/16

ZOS schválilo Partnerské smlouvy mezi Obcí Sulice a obcemi Křížkový
Újezdec a Radějovice jako partnery. Předmětem smluv je vzájemná spolupráce
smluvních stran při umisťování dětí předškolního věku partnera do Mateřské
školy Sluníčko Sulice-Želivec.

5/2015/17

ZOS schválilo nabytí zemědělského pozemku v k.ú. Sulice, č.parc. 431, do
vlastnictví obce Sulice prostřednictvím Státního pozemkového úřadu,
Husinecká 1024/11a, Praha 3, podle zákona č. 503/2012 o Státním
pozemkovém úřadu.

5/2015/18

ZOS schválilo v rámci výběrového řízení jako kvalifikovanou pověřenou
fyzickou osobu k pořízení změny č.1 územního plánu obce Sulice paní Zdeňku
Klenorovou, Skalická 183, 411 41 Žitenice.

Neschválilo:
5/2015/19

Č.j. 584/2015, Aquatica Koi Centrum, Jan Tomášek, ZOS neschválilo žádost o
umístění 2 ks reklamních cedulí o rozměru 90 x 100 cm na sloupy veřejného
osvětlení dle přiložené dokumentace.

5/2015/20

Č.j. 620/2015, Confidence Media s.r.o., U Bulhara 1611/3, Praha 1, Markéta
Kubálková, ZOS neschválilo umístění nově navrhované reklamní tabule v ulici
Hlavní na sloup veřejného osvětlení pro firmu TESCO dle přiloženého návrhu.

5/2015/21

Č.j. 632/2015, CW plus s.r.o, V Zahradách 425, Dolní Břežany, Ing. Josef
Nečesal, ZOS neschválilo připojení na vodovod a kanalizaci pro navrhovanou
stavbu ruční myčky aut na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 985/16.

5/2015/ 22

Č.j. 665/2015, VILLA projektový ateliér, K Bytovkám 201, Kunice, Ing. arch.
Jiří Houša ZOS neschválilo architektonické řešení stavby pod názvem
„Víceúčelový objekt s prodejnou keramiky, umělých květin a dekorací“ na
pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 976/50, 976/1 a 195, dle přiložené
dokumentace.

Odložilo:
5/2015/ 23

Č.j. 665/2015, VILLA projektový ateliér, K Bytovkám 201, Kunice, Ing. arch.
Jiří Houša, ZOS odložilo žádost o souhlas s napojením na vodovod a vstupem
do obecní komunikace do doby doplnění projektu o navýšení parkovacích míst.

Pověřuje:
1. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č.IV-12-6010399/010 Nechánice.
2. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o poskytnutí sponzorského daru mezi
Petrem Vítkem jako sponzorem a Obcí Sulice jako obdarovanou.
3. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy č.14181486 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na
akci „Nové založení a částečná obnova památného parku u rozhledny a památníku Na
Křížkách“.
4. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o projekčních a inženýrských pracích při
přípravě a realizaci stavby „Rekonstrukce místních komunikací v obci Sulice a SuliceHlubočinka“ mezi Obcí Sulice jako objednatelem a firmou UNIVES s.r.o.

5. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu žádosti Obce Sulice o podnikatelský úvěr
(investiční), kdy poskytovatelem je Komerční banka a.s., předmětem investičního úvěru
je výstavba základní školy Sulice - Želivec.
6. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu žádosti Obce Sulice o podnikatelský úvěr
(investiční), kdy poskytovatelem je Komerční banka a.s., předmětem investičního úvěru
je výstavba kanalizace a ČOV Nechánice.
7. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu partnerských smluv mezi Obcí Sulice a obcemi
Křížkový Újezdec a Radějovice.
8. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu pozemku v k.ú.
Sulice, č.parc. 431, mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem jako
převádějícím a Obcí Sulice jako nabyvatelem.
9. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo na pořízení změny č. 1 územního
plánu pro obec Sulice.
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