USNESENÍ č. 9/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 13.10. 2015
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 13 přítomných
Schválilo:
9/2015/1

ZOS v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona schválilo výslednou verzi
návrhu zadání Změny č.1 územního plánu Sulice ze září 2015.

9/2015/2

Č.j. 1276/2015, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, ZOS schválilo návrh ÚZSVM Obci Sulice na odkoupení pozemku v k.ú.
Sulice-Hlubočinka, č.parc. 1298, výměra 160 m2.

9/2015/3

Č.j. 1287/2015, Ladislava Ťupová, Stříbrského 685/10, Praha 4, ZOS schválilo dopravní
připojení pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc. 671/132 na pozemek č.parc.
671/139, dle přiložené dokumentace. ZOS schválilo napojení pozemku v k.ú. SuliceHlubočinka, č.parc. 671/132, na obecní vodovod a kanalizaci.

9/2015/4

Č.j. 1303/2015, Bedřich Hluchý, Sulice, ZOS schválilo připojení pozemku v Sulicích, ul.
Souběžná, č.parc. 730/24, na kanalizační řad ve vlastnictví Obce Sulice.

9/2015/5

Č.j. 1303/2015, ZOS schválilo připojení na vodovodní řad ve vlastnictví Obce Sulice
těchto žadatelů: Bedřich Hluchý, Sulice, ul. Souběžná , č.parc. 730/24, Klára Kantová,
Želivec, Osmidomí 28E.

9/2015/6

Č.j. 1336/2015, T.J.SLAVOJ, Ringhofferova 336, Velké Popovice, ZOS schválilo
finanční podporu výuky bruslení pro školky a školy pro děti od 4 do 15 let v rámci
sportovní činnosti mládežnických týmů TJ Slavoj Velké Popovice, a to ve výši 20 000,Kč.

9/2015/7

Č.j. 1350/2015, MACHIDO s.r.o., V Hranicích 155, Dolní Břežany, ČAKUS s.r.o.,
Chuchelská 1722/4, Praha 4, ŠŤASTNÝ ASFASLT s.r.o., Bronzová 2018/17, Praha 5.
ZOS v rámci výběrového řízení na opravu komunikace ulice K Návsi v Sulicích na
základě stanoveného kritéria, kterým je nejnižší cena, vybralo firmu MACHIDO s.r.o.,
V Hranicích 155, Dolní Břežany.

9/2015/8

Č.j. 1152/2015, VILLA projektový ateliér s.r.o., K Bytovkám 201,Kunice, ZOS schválilo
napojení pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 976/50,976/1 a 195 na obecní vodovod.
ZOS schválilo vstup z pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 976/50, 976/1 a 195 do
místní obecní komunikace č.parc. 976/23 s podmínkou zahrnutí chodníku podél pozemků
č.parc. 976/50, 976/1 a 195 do připravovaného projektu a vybudování tohoto chodníku
podél předmětných pozemků (č.parc. 976/50, 976/1 a 195) v ulici Rovná navazující na
chodník v ulici Hlavní a to před uvedením víceúčelového objektu a parkoviště do
provozu.

9/2015/9

Č.j. 1354/2015, Záveská a spol. v.o.s., insolvenční správce, správce konkursní podstaty,
Ostrovského 253, Praha 5, ZOS souhlasí s nabídkou Obci Sulice na odkoupení pozemku
v k.ú. Sulice, č.parc. 332, výměra 1300 m2.

9/2015/10

Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) schválilo přijetí dotace prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy od Středočeského kraje z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na výstavbu Základní
školy Sulice ve výši 6 000 000,- Kč. ZOS pověřuje starostu obce podpisem příslušné
veřejnoprávní smlouvy.

9/2015/11

ZOS schválilo poskytnutí finančního daru paní Mgr. Aleně Šreplové, ředitelce ZŠ
Kostelec u Křížků, za splnění mimořádného úkolu spojeného se zahájením provozu ZŠ
Sulice ve výši 20.000,- Kč.

9/2015/12

ZOS schválilo podání žádosti o změnu v dokumentaci „Plán rozvoje vodovodů a
kanalizací Středočeského kraje“ (PRVKUK) pro obecní části Sulice, Nechánice,
Hlubočinka a Želivec.

Neschválilo:
9/2015/13 Č.j. 1240/2015, Jitka Janáčová - inženýrská činnost ve stavebnictví, Komenského 387,
252 10 Mníšek pod Brdy, ZOS neschválilo záměr výstavby objektu „Samoobslužná
čerpací stanice“ na pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc. 698/1 a 681/2, dle
přiložené dokumentace.
Bere na vědomí:
9/2015/14 ZOS bere na vědomí Zprávu o vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů k návrhu
zadání Změny č.1 ÚP Sulice ze září 2015.
9/2015/15

Č.j. 1240/2015, Bohdan Mixánek, Liliová 223, Kamenice - Ládví, ZOS bere na vědomí
stavbu rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 1049/51, dle přiložené
dokumentace.

9/2015/16

Č.j. 1268/2015, Dana Hanzíková, inženýrská činnost ve stavebnictví, Chmelířova 274/1,
Praha 9, ZOS bere na vědomí projektovou dokumentaci na stavbu přípojek vodovodu a
tlakové kanalizace na pozemek v k.ú. Sulice, č.parc. 730/3, dle přiložené dokumentace.

9/2015/17

Č.j. 1287/2015, Ladislava Ťupová, Stříbrského 685/10, Praha 4, ZOS bere na vědomí
projekt novostavby rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice - Hlubočinka, č.parc.
671/132.

9/2015/18

Č.j. 1340/2015, IRNA s.r.o., Irena Zieglerová, Na Konečné 38/9, Praha 4, ZOS bere na
vědomí stavbu „Prodloužení STL plynovodu, lokalita J, Sulice“ dle přiložené
dokumentace.

9/2015/19

Č.j. 1152/2015, VILLA projektový ateliér s.r.o., K Bytovkám 201,Kunice, ZOS bere na
vědomí záměr výstavby víceúčelového objektu s prodejnou keramiky, umělých květin a
dekorací na pozemcích v k.ú. Sulice - Želivec, č.parc. 976/50, 976/1 a 195, dle přiložené
dokumentace.

Odložilo:
9/2015/20

Č.j. 1333/2015, Jana Piksová, Kostelec u Křížků 133, ZOS odložilo žádost o změnu
územního plánu ve věci zařazení pozemků v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 124/19 a
124/21, a to do zastavitelných ploch z plochy NZO (plochy zemědělské-orná půda) na
plochu SV (plochy smíšené obytné-venkovské).

Pověřuje:
1. ZOS pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy na finanční dar ve výši 20.000,- Kč mezi
obcí Sulice jako dárcem a TJ Slavoj Velké Popovice jako obdarovaným. ZOS pověřuje starostu
obce převodem finančních prostředků na účet obdarovaného.
2. ZOS pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo na opravu komunikace v Sulicích ul.
K Návsi se spol. MACHIDO s.r.o., V Hranicích 155, Dolní Břežany,
3. ZOS pověřuje starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Sulice a
Středočeským krajem na Základní školu Sulice.

4. ZOS pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy na finanční dar ve výši 20.000,- Kč mezi
obcí Sulice jako dárcem a paní Mgr. Alenou Šreplovou jako obdarovanou. ZOS pověřuje starostu
obce převodem finančních prostředků na účet obdarované.
5. ZOS pověřuje starostu obce k podání žádosti o změnu v dokumentaci „Plán rozvoje vodovodů a
kanalizací Středočeského kraje“ (PRVKUK) pro obecní části Sulice, Nechánice, Hlubočinka a
Želivec
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