USNESENÍ č. 6/2016 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 17.5. 2016
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 10 přítomných
Schválilo:
6/2016/1

ZOS vzalo na vědomí návrh na vklad Územní studie Sulice-jih do evidence územně
plánovací činnosti.

6/2016/2

ZOS schválilo záměr směny pozemků v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 1049/49, výměra
2425 m2, č.parc. 1049/33, výměra 173 m2 a č.parc. 1049/48, výměra 336 m2 ve
vlastnictví Jany Žilíkové, Želivec, a části pozemků v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 910/5 a
910/3, výměra 2936m2 ve vlastnictví Obce Sulice.

6/2016/3

Č.j. 555/2016, IRNA s.r.o., Praha 4, Na Konečné 38/9, ZOS schválilo dokumentaci o
umístění stavby „Technická infrastruktura pro pozemky v k.ú. Sulice – Nechánice, č.parc.
31/2,31/6,31/7 a 31/8, a to za podmínky, že do 60ti dnů po kolaudaci předmětné stavby
bude vodovodní řad, řad splaškové kanalizace a plynovod darován Obci Sulice.

6/2016/4

Č.j. 312/2016, Tereza Černá, ZOS schválilo napojení na kanalizační a vodovodní řad ve
vlastnictví Obce Sulice v lokalitě Mandava, a to v ulici Dubová č.parc. 874/49 a 874/50,
v ulici Dubová č.parc. 874/53 a 874/54 a v ulici Azalková č.parc. 874/62, a to za
podmínky, že v souladu se smlouvou o spolupráci mezi Obcí Sulice a firmou Skanska a.s.
uhradí stavebník podíl na rozšíření TI ve výši 22 500,- Kč za každou bytovou jednotku
schválenou nad rámec povoleného developerského projektu. Bez naplnění této podmínky
není souhlas s napojením na inženýrské sítě platný.

6/2016/5

Č.j. 546/2016, Olga Hofmanová, K Myšlínu 719, Mnichovice, ZOS schválilo připojení
rodinného domu v Sulicích, Souběžná 711, na obecní vodovod a kanalizaci.

6/2016/6

ERSTE Grantika Advisory, ZOS schválilo nabídku firmy ERSTE Grantika Advisory,
Jánská 448/10,Brno, na organizaci veřejné nadlimitní zakázky na služby, a to na akci
„Svoz odpadu pro obec Sulice 2016“.

6/2016/7

Č.j. 646/2016, Václav Balaš, Hlubočinka, ZOS schválilo snížení obrubníku chodníku
před vjezdem do dvojgaráže na pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc. 671/27,
v souladu s projektovou dokumentací a přiloženého náčrtku za podmínky, že předmětným
snížením obrubníku nebudou narušeny ochranné prvky vedení inženýrských sítí a akce
bude realizována a financována žadatelem.

6/2016/8

Č.j. 553/2016, Myroslav Rusyn, Hlavní 94, ZOS schválilo připojení na vodovodní řad ve
vlastnictví obce Sulice k domu v Hlavní 94. Napojovací bod z ulice Úzká.

6/2016/9

Č.j. 588/2016, Ing. Petr Lonk, kancelář insolvenčního správce JUDr. Hany Záveské,
Praha 5, Ostrovského 253, ZOS schválilo koupi pozemku v k.ú. Sulice, č.parc. 332,
výměra 1765m2, cena 15,- Kč/m2, celková cena 26 475,- Kč.

6/2016/10

ZOS schválilo Závěrečný účet Obce Sulice za rok 2015 společně s výsledkem
hospodaření za rok 2015, a to bez výhrad.

6/2016/11

ZOS schválilo Účetní závěrku obce Sulice za rok 2015, dle předloženého protokolu.
Protokol se stává součástí zápisu.

6/2016/12

ZOS schválilo Rozpočtové opatření č.1/2016.

6/2016/13

Č.j. 605/2016, Bohuslav Sajler, Zlešická 1848/5, Praha 4, ZOS na základě úhrady podílu
na rozšíření TI ve výši 22.500,- Kč za 2BJ v návaznosti na darovací smlouvu TI v lokalitě
Vilapark Hlubočinka, schválilo připojení budoucího domu o dvou BJ na vodovodní a
kanalizační řad ve vlastnictví Obce Sulice na pozemku č.parc. 684/6.

6/2016/14

Č.j. 606/2016, Bohuslav Sajler, Zlešická 1848/5, Praha 4, ZOS na základě úhrady podílu
na rozšíření TI ve výši 22.500,- Kč za 2BJ v návaznosti na darovací smlouvu TI v lokalitě
Vilapark Hlubočinka, schválilo připojení budoucího domu o dvou BJ na vodovodní a
kanalizační řad ve vlastnictví Obce Sulice na pozemku č.parc. 681/9.

6/2016/15

Č.j. 607/2016, Bohuslav Sajler, Zlešická 1848/5, Praha 4, ZOS na základě úhrady podílu
na rozšíření TI ve výši 22.500,- Kč za 2BJ v návaznosti na darovací smlouvu TI v lokalitě
Vilapark Hlubočinka, schválilo připojení budoucího domu o dvou BJ na vodovodní a
kanalizační řad ve vlastnictví Obce Sulice na pozemku č.parc. 684/17.

6/2016/16

Č.j. 608/2016, Bohuslav Sajler, Zlešická 1848/5, Praha 4, ZOS na základě úhrady podílu
na rozšíření TI ve výši 22.500,- Kč za 2BJ v návaznosti na darovací smlouvu TI v lokalitě
Vilapark Hlubočinka, schválilo připojení budoucího domu o dvou BJ na vodovodní a
kanalizační řad ve vlastnictví Obce Sulice na pozemku č.parc. 684/22.

6/2016/17

Č.j. 609/2016, Bohuslav Sajler, Zlešická 1848/5, Praha 4, ZOS na základě úhrady podílu
na rozšíření TI ve výši 22.500,- Kč za 2BJ v návaznosti na darovací smlouvu TI v lokalitě
Vilapark Hlubočinka, schválilo připojení budoucího domu o dvou BJ na vodovodní a
kanalizační řad ve vlastnictví Obce Sulice na pozemku č.parc. 682/3.

6/2016/18

Č.j. 642/2016, Bohuslav Sajler, Zlešická 1848/5, Praha 4, ZOS na základě úhrady podílu
na rozšíření TI ve výši 22.500,- Kč za 2BJ v návaznosti na darovací smlouvu TI v lokalitě
Vilapark Hlubočinka, schválilo připojení budoucího domu o dvou BJ na vodovodní a
kanalizační řad ve vlastnictví Obce Sulice na pozemku č.parc. 682/5.

6/2016/19

Č.j. 629/2016, Petr Sekyra, Želivec, Kaštanová 874/17, ZOS schválilo připojení na
vodovodní a kanalizační řad ve vlastnictví Obce Sulice.

6/2016/20

ZOS schválilo Smlouvu o zřízení práva stavby a práva pastvy mezi Obcí Sulice a Pavlem
Roglem, Pod Džbánkou 600, Nechánice, předmětem smlouvy je právo pastvy na
pozemcích v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 153/8, výměra 3204 m2 a č.parc. 153/9,
výměra 800 m2 a právo stavby na pozemcích v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 153/4,
výměra 17432m2, z něhož oddělením na základě geometrického plánu č.1125-457/2008
vznikne pozemek č.parc. 153/11, výměra 4004m2.

6/2016/21

ZOS schválilo „Společné prohlášení stran a dohoda o dalším postupu“ mezi Obcí Sulice a
Hanou Janíčkovou, Nechánice, Nad Chvátalkou 262, předmětem prohlášení je souhlas se
stavbou ČOV v Nechánicích a směna pozemků, které jsou předmětem smlouvy o
smlouvě budoucí mezi I. Janíčkem a Obcí Sulice.

6/2016/22

ZOS schválilo text dopisu spoluobčanům z Hlubočinky informující o možnosti
provozování Casina Magic Planet v areálu obchodního centra ABC Sulice.

6/2016/23

ZOS schválilo výběr dodavatele stavby „Zvýšení kapacity tříd a odborných učeben
školského zařízení – Základní škola Sulice“, kterým je firma Pradast spol. s r.o., IČ
60826053, nám. Přemysla Otakara I. 10/6, 370 01 České Budějovice.

6/2016/24

ZOS schválilo Smlouvu o poskytování služby rozvozu obědů mezi firmou Služby KPZ
s.r.o., Vestecká 11, Vestec jako poskytovatelem a Obcí Sulice jako objednatelem,
předmětem smlouvy jsou pravidelné rozvážky obědů pro seniory s trvalým pobytem na
území obce Sulice.

Bere na vědomí:
6/2016/25

ZOS vzalo na vědomí “Zprávu o výsledku pořízení a prověření Územní studie Sulicejih“.

6/2016/26

Č.j. 487/2016, Petr Švec, Mgr. Veronika Švecová, Hlavní 179, Želivec, ZOS vzalo na
vědomí projekt stavby garáže k rodinnému domu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec,
č.parc. 985/11 a č.st. 260, dle přiložené dokumentace.

6/2016/27

Č.j. 545/2016, Karel Stoszek, Želivec, ZOS vzalo na vědomí dopis Karla Stoszka.

6/2016/28

Č.j. 546/2016, Olga Hofmanová, K Myšlínu 719, Mnichovice, ZOS bere na vědomí
projekt stavby pod názvem „Přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného domu v k.ú.
Sulice, Souběžná č.pop. 711“.

6/2016/29

Č.j. 605/2016, Bohuslav Sajler, Zlešická 1848/5, Praha 4, ZOS bere na vědomí projekt
výstavby rodinného domu o dvou BJ na pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka, lokalita
Vilapark Hlubočinka, č.parc. 684/6, dle přiložené dokumentace.

6/2016/30

Č.j. 606/2016, Bohuslav Sajler, Zlešická 1848/5, Praha 4, ZOS bere na vědomí projekt
výstavby rodinného domu o dvou BJ na pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka, lokalita
Vilapark Hlubočinka, č.parc. 681/9, dle přiložené dokumentace.

6/2016/31

Č.j. 607/2016, Bohuslav Sajler, Zlešická 1848/5, Praha 4, ZOS bere na vědomí projekt
výstavby rodinného domu o dvou BJ na pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka, lokalita
Vilapark Hlubočinka, č.parc. 684/17, dle přiložené dokumentace.

6/2016/32

Č.j. 608/2016, Bohuslav Sajler, Zlešická 1848/5, Praha 4, ZOS bere na vědomí projekt
výstavby rodinného domu o dvou BJ na pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka, lokalita
Vilapark Hlubočinka, č.parc. 684/22, dle přiložené dokumentace.

6/2016/33

Č.j. 609/2016, Bohuslav Sajler, Zlešická 1848/5, Praha 4, ZOS bere na vědomí projekt
výstavby rodinného domu o dvou BJ na pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka, lokalita
Vilapark Hlubočinka, č.parc. 682/3, dle přiložené dokumentace.

6/2016/34

Č.j. 642/2016, Bohuslav Sajler, Zlešická 1848/5, Praha 4, ZOS bere na vědomí projekt
výstavby rodinného domu o dvou BJ na pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka, lokalita
Vilapark Hlubočinka, č.parc. 682/5, dle přiložené dokumentace.

6/2016/35

Č.j. 629/2016, Petr Sekyra, Želivec, Kaštanová 874/17, ZOS bere na vědomí
projekt novostavby rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita
Mandava, č.parc. 874/17, dle přiložené dokumentace.

Odložilo:
6/2016/36

Č.j. 545/2016, Karel Stoszek, Želivec, ZOS odložilo žádost o změnu Územního plánu
Sulice , a to pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 1042/3 a 1042/4 z místní zklidněné
komunikace na zahradu.

6/2016/37

ZOS projednalo a odložilo projednání nabídky na vypracování Program rozvoje obce
Sulice 2016-2025.

Pověřuje:
1. ZOS pověřuje 1.místostarostu O. Černila k podání návrhu na vložení dat o Územní studii Sulicejih do evidence územně plánovací činnosti Krajského úřadu Středočeského kraje a k předání
předmětné územní studie investorovi.
2. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu předmětné smlouvy mezi Obcí Sulice a firmou ERSTE
Grantika Advisory, Jánská 448/10,Brno, na organizaci veřejné nadlimitní zakázky na služby, a to
na akci „Svoz odpadu pro obec Sulice 2016“.
3. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy na pozemek v k.ú. Sulice, č.parc. 332,
výměra 1765 m2, cena 15,- Kč/m2, celková cena 26 475,- Kč.
4. ZOS pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení práva stavby a práva pastvy mezi Obcí Sulice
a Pavlem Roglem, Pod Džbánkou 600, Nechánice.
5. ZOS pověřuje starostu k podpisu Společné prohlášení stran a dohoda o dalším postupu mezi Obcí
Sulice a Hanou Janíčkovou, Nechánice, Nad Chvátalkou 262.
6. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo na stavbu „Zvýšení kapacity tříd a
odborných učeben školského zařízení – Základní škola Sulice“.

7. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytování služby rozvozu obědů mezi firmou
Služby KPZ s.r.o., Vestecká 11, Vestec jako poskytovatelem a Obcí Sulice.

Návrhová komise:

Ing. Ondřej Černil
Oldřich Švábek
Jana Indrová

Starosta:

Ing. Petr Čuřík

