USNESENÍ č. 3/2016 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 16.2. 2016
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 11 přítomných
Schválilo:
3/2016/1

Vladimír a Eva Uhrovi, Hlavní 53, Hlubočinka, ZOS schválilo připojení na vodovodní a
kanalizační řad ve vlastnictví obce Sulice.

3/2016/2

Č.j. 165/2016, Filip a Lucie Hanzelkovi, Libhošť 26, 742 57, ZOS schválilo připojení na
obecní vodovodní a kanalizační řad pozemku v k.ú. Sulice - Želivec, lokalita Mandava,
č.parc. 874/30.

3/2016/3

Č.j. 162/2016, Keramika, umělé květiny s.r.o., Ing. Karel Piskáček, AOS Modletice 79,
251 70 Dobřejovice, ZOS schválilo záměr stavby pro územní a stavební řízení pro akci
„Víceúčelový objekt s prodejnou keramiky, umělých květin a dekorací“ na pozemku
v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 976/50, 976/1 a 1319 dle předložené dokumentace
s doplněným řešením chodníku v ulici Rovná, za předpokladu že jej vybuduje v rámci
stavby víceúčelového objektu s prodejnou keramiky, umělých květin a dekorací investor.

3/2016/4

Č.j. 55/2016, Anna Musilová, Slivenecká 23, Ořech, ZOS schválilo připojení na obecní
vodovodní a kanalizační řad pozemku v k.ú. Sulice - Želivec, lokalita Mandava, č.parc.
874/70.

3/2016/5

Č.j. 70/2016, G+ s.r.o., Květnového vítězství 55, 149 00 Praha 4, ZOS schválilo podpis
smlouvy o zřízení věcného břemene na základě smlouvy o smlouvě budoucí č. IV-126014929/VB01 na zřízení věcného břemene na pozemcích v k.ú. Sulice, č.parc. 38/2 a
1225.

3/2016/6

Č.j. 95/2016, MAŠEK ELEKTRO s.r.o., Krusičany 74, 257 41 Týnec nad Sázavou, ZOS
schválilo projektovou dokumentaci “ Sulice - kNN-pro p.č. 998/57, 71 IV-12-6019343“,
jedná se o elektrickou přípojku kabelovým vedením NN pro pozemek v k.ú. Sulice,
č.parc. 998/57 a 998/71, ZOS projednalo a schválilo „Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
č.Sulice–kNN-pro p.č. 998/57, 71 IV–12-6019343/3“, a to za cenu 5 000,-Kč bez DPH.

3/2016/7

Č.j. 153/2016, Amper Market a.s., Antala Staška 1076/33a, Praha 4, ZOS schválilo
cenovou nabídku na dodávky silové elektřiny pro obec Sulice na období 1.3.2016 –
28.2.2017.

3/2016/8

Č.j. 175/2016, Bestfin a.s., Zdeněk Říčař, Na Třebešíně 3158/11, Praha 3, ZOS schválilo
nabídku na odkoupení pozemku č.parc. 1227 Obcí Sulice. Jde o pozemek v k.ú. Sulice Nechánice, (ostatní plocha – ostatní komunikace) a to za cenu 1,- Kč

3/2016/9

ZOS schválilo Dodatek č.7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená podle
zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID
č.335).

3/2016/10

ZOS schválilo Dodatek č.7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená podle
zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID
č.337).

3/2016/11

ZOS schválilo Dodatek č.6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená podle
zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID
č.339).

3/2016/12

ZOS schválilo Dodatek č.11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená podle
zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID č.461
a 469).

3/2016/13

Č.j. 132/2016, AZ Elektrostav a.s., Bobnická 2020, Nymburk, ZOS schválilo stavbu
„Nechánice, Svažitá–kNN,NN-p.č. 53/4“. Jedná se o výstavbu elektrické přípojky
zemním kabelem NN a pojistkové skříně SS100 na pozemcích v k.ú. Sulice-Nechánice,
č.parc. 122/3 a 1214/3 s podmínkou, že stavba může být provedena až po dokončení
výstavby kanalizace v ulici Svažitá.

3/2016/14

Č.j. 173/2016, Elmoz Czech s.r.o., Černoleská 2326, Benešov, ZOS schválilo „Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IP-12-6009851/VB/2 Nechánice, Svažitá-kNN, NN–p.č53/4“ na
pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 1214/3. Podmínkou je, že stavba může být
provedena až po dokončení výstavby kanalizace v ulici Svažitá. Cena věcného břemena je
5 000,-Kč bez DPH.

3/2016/15

Č.j. 185/2016, Český svaz včelařů o.s., ZO Struhařov, ZOS schválilo finanční podporu
formou daru na rok 2016 na činnost Českého svazu včelařů o.s., ZO Struhařov, a to ve
výši 10 000,-Kč.

3/2016/16

Č.j. 198/2016, MŠ Sluníčko, příspěvková organizace, ZOS schválilo účetní závěrku a
hospodářský výsledek příspěvkové organizace obce ve výši 115.915,80 Kč za r. 2015
v souladu se zákonem č.250/2000 Sb.

3/2016/17

Č.j. 199/2016, MŠ Sluníčko, příspěvková organizace, ZOS schválilo rozdělení
hospodářského výsledku za r.2015. Částka ve výši 90.000,- Kč bude převedena do fondu
investic a částka ve výši 25.915,80 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ
Sluníčko.

3/2016/18

Č.j. 193/2016, Aneta Lukešová, Petr Janovský, Masarykova 660,Velké Popovice, ZOS
schválilo připojení na vodovodní řad ve vlastnictví obce Sulice pozemku v k.ú. SuliceŽelivec, č.parc. 1038/29 dle předložené dokumentace.

3/2016/19

Č.j. 200/2016, Patrik Pillmann, Žampiónová 30, Praha 22, ZOS schválilo připojení
pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc. 803/47 na vodovodní a
kanalizační řad ve vlastnictví obce Sulice.

3/2016/20

ZOS schválilo zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů Nechánice (JSDH
Nechánice).

3/2016/21

Č.j. 154/2016, MUDr. Michal Fric, Boleslavská 2113/8, Praha 3, ZOS schválilo připojení
pozemku v k.ú. Sulice, lokalita J, č.parc.774/24 na vodovodní a kanalizační řad ve
vlastnictví obce Sulice.

3/2016/22

ZOS schválilo záměr směny pozemku ve vlastnictví Obce Sulice v k.ú. Sulice-Nechánice,
č.parc. 153/8 o výměře 3204 m2,využití orná půda a č.parc. 153/9 o výměře 800
m2,využití orná půda, za část pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 153/4 o výměře
17432 m2, využití orná půda, oddělenou podle geometrického plánu č. 1125-457/2008
s navrženým novým č.parc. 153/11 o výměře 4004 m2.

Odložilo:
3/2016/23

Č.j. 182/2016, František a Jana Zemanovi, Na Kozákově 855/7, Říčany u Prahy, ZOS
odložilo žádost o zařazení pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 106/15 o výměře
4 703m2 do územního plánu obce Sulice.

Bere na vědomí:
3/2016/24

Č.j. 165/2016,Filip a Lucie Hanzelkovi, Libhošť 26, 742 57, ZOS bere na vědomí žádost
projekt rodinného domu dle přiložené projektové dokumentace na pozemku v k.ú. SuliceMandava, č.parc. 874/30.

3/2016/25

Č.j. 55/2016, Anna Musilová, Slivenecká 23, Ořech, ZOS bere na vědomí projekt ke
stavbě rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice - Mandava, č.parc. 874/70, dle
přiložené dokumentace.

3/2016/26

Č.j. 200/2016, Patrik Pillmann, Žampiónová 30, Praha 22, ZOS bere na vědomí projekt
stavby rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice - Želivec, lokalita Mandava, č.parc.
803/47.

3/2016/27

Č.j. 154/2016, MUDr. Michal Fric, Boleslavská 2113/8, Praha 3, ZOS bere na vědomí
projekt stavby rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice, lokalita J, č.parc. 774/24, dle
přiložené dokumentace.

Pověřuje:
1. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene na základě smlouvy o
smlouvě budoucí č. IV-12-6014929/VB01 na zřízení věcného břemene mezi Obcí Sulice a firmou
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín.
2. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.Sulice–kNN-pro p.č. 998/57, 71 IV–126019343/3, a to za cenu 5 000,-Kč bez DPH.
3. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dodávce silové elektřiny mezi Obcí Sulice a firmou
Amper Market a.s., Antala Staška 1076/33a, Praha 4.
4. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy mezi Obcí Sulice a firmou Bestfin a.s., Na
Třeběšíně 3158/11, Praha 3 týkající se pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 1227.
5. ZOS pověřuje starostu k podpisu Dodatku č.7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019.
6. ZOS pověřuje starostu k podpisu Dodatku č.7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019.
7. ZOS pověřuje starostu k podpisu Dodatku č.6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019.

8. ZOS pověřuje starostu k podpisu Dodatku č.11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019.
9. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6009851/VB/2 Nechánice,
Svažitá-kNN, NN–p.č53/4“ na pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc.1214/3.
10. ZOS pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy mezi obcí Sulice a Českým svazem včelařů
o.s., ZO Struhařov.
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