USNESENÍ č. 2/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 17. 2. 2015
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 12 přítomných
Schválilo:
Číslo usnesení
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Č.j. 162/2015, Jan Král, Jílové u Prahy, ZOS schválilo dokumentaci ke stavbě
rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice, č.parc. 418/21, ZOS souhlasí
s napojením předmětného pozemku na vodovod a kanalizaci, dle přiložené
dokumentace.
Č.j. 161/2015, Michal Kučera, Ing. Lucie Kučerová, Jílové u Prahy, ZOS
souhlasí s připojením na vodovod a kanalizaci pozemku v k.ú. Sulice-Želivec,
lokalita Mandava, č.parc. 803/11.
Č.j. 68/2015, X-servis invest, s.r.o. Praha 3, Pavel Hořenovský, ZOS souhlasí
s připojením stavby rodinného domu na vodovodní a kanalizační řad,
a to pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc. 701/16.
ZOS schválilo rozpočet obce Sulice pro rok 2015 v paragrafové formě a to jako
schodkový. Schodek je krytý z přijatého úvěru. Rozpočtové provizorium roku
2015 se stává součástí schváleného rozpočtu pro rok 2015.
ZOS schválilo stanovení závazných finančních ukazatelů neinvestičních
příspěvků na rok 2015 pro příspěvkovou organizaci obce Sulice, kterou je
Mateřská škola Sluníčko Sulice-Želivec. Zálohově vyplacené částky se stávají
součástí neinvestičních příspěvků na rok 2015.
ZOS schválilo záměr výstavby Základní školy Sulice – Želivec
dle předloženého návrhu. Jedná se o dvě etapy výstavby. První etapa výstavby
s datem ukončení k 31.8.2015 a druhá etapa s datem ukončení k 31.8.2017.
Cílem je vybudování kompletního prvního stupně základní školy 1. – 5. ročník.
Č.j. 128/2015, Ing. arch. Jaroslav Tomek, UNIVES s.r.o., Praha 5, Bartošinženýrská a projektová kancelář, Brno, ZOS na základě předložených nabídek
v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu pod názvem „Základní
škola Sulice-Želivec“, a to na projektovou dokumentaci, zabezpečení územního
rozhodnutí a stavebního povolení, technický dozor stavby a autorský dozor,
vybralo na základě stanovených kritérií (nejnižší nabídková cena) jako vítěze
výběrového řízení firmu UNIVES s.r.o., Praha 5, Pod Brentovou 6.
ZOS schválilo zadání demografické studie v souvislosti s plánovanou
výstavbou základní školy Sulice-Želivec.
Č.j. 154/2015, VRV a.s. Praha 5, ZOS schválilo nabídku firmy VRV a.s.,
Praha 5, Nábřežní 4/90, v rámci poradenské, organizační a realizační činnosti
související s rozšířením vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obce
Sulice.
ZOS schválilo nabídku na koupi pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 985/24
o výměře 1351m2 v souladu s podmínkami záměru obce Sulice prodat
předmětný pozemek.
Č.j. 101/2015, Ing. Jiří Bozděch, Jesenice, ZOS schválilo výstavbu jednoho
rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 981/19,
dle přiložené dokumentace. ZOS souhlasí se vstupem na místní komunikaci
v návaznosti na budování sítí.
Č.j. 102/2015, Ing. Jiří Bozděch, Jesenice, ZOS souhlasí se sjezdem na místní
komunikaci z pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 981/19 v šířce max.6,5 m.
ZOS souhlasí s napojením jednoho domu na obecní vodovod a kanalizaci.
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Č.j. 100/2015, Ing. Jiří Bozděch, Jesenice, ZOS schválilo výstavbu jednoho
rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 981/18,
dle přiložené dokumentace. ZOS souhlasí se vstupem na místní komunikaci
v návaznosti na budování sítí.
Č.j. 99/2015, Ing. Jiří Bozděch, Jesenice, ZOS souhlasí se sjezdem na místní
komunikaci z pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 981/18 v šířce max.6,5 m.
ZOS souhlasí s napojením jednoho domu na obecní vodovod a kanalizaci.
Č.j. 165/2015, Jana Horáková, Kostelec u Křížků, ZOS projednalo a schválilo
napojení na jednoho domu na vodovod a kanalizaci v souvislosti s plánovanou
výstavbou na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc. 803/38,
dle přiložené dokumentace.
Č.j. 149/2015, Josef Skružný, Nechánice, ZOS schválilo dělení pozemku
v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 53/2, dle přiložené dokumentace.
ZOS schválilo Dodatek č.5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019
– linka 339.
ZOS schválilo Dodatek č.10 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019
– linka 461 a 469.
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
– linka 335.
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
– linka 337.
Č.j. 115/2015, Miloslav Skružný, Nechánice, ZOS schválilo dělení pozemku
v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 106/16, dle přiloženého geometrického plánu
č.1577-34/2014.
Č.j. 114/2015, Jindřich Mařík, Sulice, č.parc. 418/16, č.j. 179/2015,Vladimír
Stibor, Zuzana Jalčáková, Želivec, č.parc. 874/51 a 874/52, č.j. 199/2015, Ivan
Kolář, Sulice, Jahodová 232, č.j. 200/2015, Milan Pumr, Hlubočinka,
Ke Kapličce 867, ZOS schválilo připojení jednotlivých výše uvedených
pozemků a domů na vodovodní řad ve vlastnictví obce Sulice.
Č.j. 121/2015, Nella Švecová, Želivec, Hlavní 179, č.j. 85/2015, Václav
Chrudimský, Sulice, K Návsi 216, č.j. 114/2015, Jindřich Mařík, Sulice, č.parc.
418/16, č.j.139/2015 A,B,C, Ivan Kolář, Sulice, Jahodová 232, 214 a 231,
č.j.73/2015, Michal Mordačík, Sulice, K Návsi 22, č.j.63/2015, Jana
Svocáková, Hlubočinka, Hlavní 882, č.j.179/2015,Vladimír Stibor, Zuzana
Jalčáková, Želivec, č.parc.874/51 a 874/52, č.j.199/2015, Ivan Kolář, Sulice,
Jahodová 232, č.j.200/2015, Milan Pumr, Hlubočinka, Ke Kapličce, ZOS
schválilo připojení jednotlivých předmětných pozemků a domů na kanalizační
řad ve vlastnictví obce Sulice.
Č.j. 94/2015, G+ s.r.o., Praha 4, Květnového vítězství 55, ZOS schválilo
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV – 12-6012333/1 – kNNp.č.786/9 mezi obcí Sulice jako povinnou a firmou ČEZ Distribuce a.s. jako
oprávněnou v návaznosti na smlouvu o smlouvě budoucí č.IV-12-6012333/3
o zřízení věcného břemene ze dne 6.6.2011.
Č.j. 175/2015,Alim s.r.o., Praha 4, Ing. Miroslav Enter, ZOS schválilo dělení
pozemků v k.ú. Sulice-Nechánice, lokalita X, č.parc. 141/161 a č.parc.141/160
dle přiložené dokumentace. Podmínkou souhlasu obce Sulice je zachování
přístupu (např. formou věcného břemene) na všechny nově vzniklé
(„přeparcelované“) pozemky.
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ZOS schválilo výstavbu dětského hřiště v obci Sulice na pozemku
ve vlastnictví obce Sulice v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc. 640/1, dle přiložené
dokumentace. ZOS souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace od MMR
ČR při realizaci akce „Dětské hřiště v obci Sulice“.
ZOS schválilo příkazní smlouvu mezi obcí Sulice a firmou SOTEK s.r.o.,
předmětem smlouvy jsou poradenské, analytické a konzultační služby v rámci
zpracování žádosti o dotaci.
ZOS schválilo příkazní smlouvu mezi obcí Sulice a firmou TENERA Servis
s.r.o., předmětem smlouvy je výkon práv a povinností zadavatele na veřejné
zakázce malého rozsahu na služby „Dětské hřiště v obci Sulice“.
Č.j. 183/2015, Lukáš Pech, Jihlava, ZOS schválilo stavbu rodinného domu
na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc. 803/26, dle
přiložené dokumentace.
Č.j. 186/2015, Český svaz včelařů, ZO Struhařov, Vladimír Uher, ZOS
schválilo finanční dar na činnost ZO ČSV Struhařov na rok 2015 ve výši
10 000,- Kč.
Č.j. 189/2015, Mezi námi o.p.s., Praha 6, ZOS schválilo finanční dar
na dopravu dětí z MŠ Sluníčko Sulice-Želivec v rámci pořádání pravidelných
setkání dětí z MŠ Sluníčko se seniory v Domově seniorů Pyšely ve výši 6 000,Kč.
Č.j. 201/2015, VHS Benešov, Černoleská 1600, ZOS schválilo aktualizovaný
plán údržby pro rok 2015.

Bere na vědomí:
2/2015/31
Č.j. 185/2015, Jiří Cimbala, Praha 4, ZOS bere na vědomí oznámení
průzkumného vrtu na pozemku v k.ú. Sulice, č.parc.418/21.
Neschválilo:
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Č.j. 98/2015, spolek Lungta, Praha 1, Mgr. Lukáš Eršil, ZOS neschválilo
žádost spolku Lungta týkající se připojení k akci Vlajka pro Tibet 2015
vyvěšením vlajky dne 10.3.2015 na budově OÚ.
Odložilo:
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Č.j. 107/2015, Jana Hanyková, Sulice, ZOS odložilo žádost o změnu využití
pozemků v územním plánu obce Sulice dle přiložené grafické dokumentace.
Č.j. 87/2015, Jan Zach, Praha 8, ZOS odložilo žádost o změnu územního plánu
obce Sulice ve věci změny využití zeleně na pozemcích v k.ú. Sulice-Želivec,
č.parc. 1065/2, 1065/4, 1058/2, 1065/5 a 1065/8, a to z typu zeleně NSV na typ
zeleně ZS.
Č.j. 168/2015, Přemysl Chromík, Jiří Chromík, Želivec, ZOS odložilo žádost
o zařazení pozemku v k.ú. Sulice-Želice, č.parc.1075/1, z toho 4000m2
do územního plánu do oblasti s využitím pro výstavbu rodinných domů
a 3 039m2 jako soukromá zeleň.
Č.j. 53/2015, Jaroslav Čuřík, Praha 4, ZOS odložilo žádost o změnu územního
plánu obce Sulice ve věci změny využití pozemků v k.ú. Sulice, č.parc. 719/1,
719/2, 723/3, 723/4, 716 a 718, a to na využití BI – plochy pro bydlení
v rodinných domech.
Č.j. 86/2015, Ing. Josef Kubiš, AGRO Jesenice a.s., ZOS odložilo žádost
o změnu územního plánu obce Sulice ve věci zařazení pozemku v k.ú. Sulice,
č.parc. 441/1, výměra 4 877m2, do oblasti pro bytovou výstavbu.
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Č.j. 143/2015, Rudolf Troníček, Želivec, ZOS odložilo žádost o změnu
územního plánu ve věci změny využití pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice,
č.parc. 129/5, a to z plochy pro veřejnou zeleň na stavební pozemek
pro výstavbu.
Č.j. 171/2015, Ing. Petr Čuřík, Hlubočinka, ZOS odložilo žádost o změnu
zařazení pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 129/26, do územního plánu
obce Sulice ve věci využití jako plochy pro sport OS.
Č.j. 144/2015, Jan Pekárek, Osnice, ZOS odložilo žádost o změnu územního
plánu obce Sulice ve věci změny využití pozemků v k.ú. Sulice-Nechánice,
č.parc. 129/23, 129/24 a 129/25, a to z travního porostu na stavební pozemek.
Č.j. 159/2015, Marie Polanecká, Praha 4, Václav Šindelář, Želivec, Hana
Šindelářová, Želivec, ZOS odložilo žádost o změnu územního plánu obce
Sulice na pozemcích v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 962/1, výměra 3563m2
a 962/2, výměra 417m2, a to z travní plochy do plochy k trvalému bydlení.
Č.j. 170/2015, Jana Žilíková, Oldřich Žilík, Želivec, ZOS odložilo žádost
o změnu územního plánu obce Sulice ve věci využití části pozemku
v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 775/14, na plochu technické infrastruktury TI
a č.parc. 775/15 na plochu zeleně ochranné ZO.
Č.j. 174/2015, Ing. Miroslav Enter, Ing. Josef Kubiš, Nechánice, ZOS odložilo
žádost o změnu územního plánu obce Sulice ve využití pozemků v k.ú. SuliceNechánice, lokalita X, jde o změnu využití pozemku č.parc. 141/186 z využití
jako místní zklidněná komunikace na plochu NXS – plochy zemědělské se
specifickým využití sady a změnu využití části pozemku č.parc. 141/192
z využití jako místní zklidněná na plochu NXS-plochy zemědělské
se specifickým využitím sady a změnu využití zbývající části pozemku
č.parc.141/192 na plochu BI-bydlení v rodinných domech – příměstské
a městské.
ZOS odložilo žádost o zřízení náhradního přístupu na pozemky v k.ú. SuliceNechánice, lokalita X, č.parc. 141/191 a č.parc.141/193 po okraji pozemku
č.parc.141/147, dle grafické přílohy, a to pro věcnou nepříslušnost.
ZOS odložilo žádost o změnu územního plánu ve věci využití nově odděleného
vjezdu na pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, lokalita X, po okraji pozemku
č.parc. 141/147 z plochy BI-bydlení v rodinných domech – příměstské
a městské, do plochy místní zklidněná komunikace, dle grafické přílohy.
Č.j. 176, Ing. Miroslav Enter, Ing. Miroslav Řičica, ZOS odložilo žádost
o změnu územního plánu obce Sulice ve využití pozemků v k.ú. SuliceNechánice, lokalita X, jde o změnu využití pozemku č.parc.141/187 z využití
jako místní zklidněná komunikace na plochu NXS – plochy zemědělské
se specifickým využití sady a změnu využití části pozemku č.parc. 141/196
z využití jako místní zklidněná na plochu NXS-plochy zemědělské
se specifickým využitím sady a změnu využití zbývající části pozemku
č.parc.141/196 na plochu BI-bydlení v rodinných domech – příměstské
a městské.
ZOS odložilo žádost o zřízení náhradního přístupu na pozemky v k.ú. SuliceNechánice, lokalita X, č.parc. 141/195 a č.parc. 141/194 na společné hranici
pozemků č.parc.141/149 a 141/197, dle grafické přílohy, a to pro věcnou
nepříslušnost.
ZOS odložilo žádost o změnu územního plánu ve věci využití nově odděleného
vjezdu na pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, lokalita X, na společné hranici
pozemků č.parc. 141/149 a 141/197 z plochy BI-bydlení v rodinných domech –
příměstské a městské, do plochy místní zklidněná komunikace, dle grafické
přílohy.
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Č.j. 173/2015, Alim s.r.o., Praha 4, Ing. Miroslav Enter, ZOS odložilo žádost
o změnu územního plánu obce Sulice ve věci využití pozemku v k.ú. SuliceNechánice, lokalita X, a to pozemku č.parc. 129/33 z využití jako zeleň veřejná
na využití jako místní zklidněná komunikace.
Č.j. 197/2015, Aleksander Bashov, Vladimir Bashkov, Yury Karaman,
Viktoria Ostapets, Svetlana Stepanova, Surgut, Rusko, ZOS odložilo žádost
o změnu územního plánu obce Sulice ve věci změny využití pozemků
v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 939/3 a 939/1, a to z využití NSV (smíšené
nezastavěné území-zeleň vysoká mimolesní) a NZT(plochy zemědělské-trvalý
travní porost) na využití jako místní zklidněná komunikace.
Č.j. 169/2015, Jana Žilíková, Oldřich Žilík, Želivec, ZOS odložilo žádost
o směnu pozemků v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 1049/49 a 1049/48
ve vlastnictví Jany Žilíkové o celkové výměře 2 963m2 za pozemky v k.ú.
Sulice-Želivec, č.parc. 910/5 a 910/3 ve vlastnictví obce Sulice.

Pověřuje:
1. ZOS pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo mezi obcí Sulice a firmou UNIVES
s.r.o. v rámci výběrového řízení, zakázky malého rozsahu na akci „Základní škola
Sulice-Želivec“, a to na projektovou dokumentaci, zabezpečení územního rozhodnutí
a stavebního povolení, technický dozor stavby a autorský dozor.
2. ZOS pověřuje starostu k podpisu smlouvy mezi obcí Sulice a firmou VRV. a.s.
týkající se poradenské, organizační a realizační činnosti související s rozšířením
vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obce Sulice.
3. ZOS pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy mezi obcí Sulice a Martinem
Štěpánem, Želivec, týkající se prodeje pozemku ve vlastnictví obce v k.ú. SuliceŽelivec, č.parc. 985/24.
4. ZOS pověřuje starostu k podpisu dodatku č.5 ke smlouvě o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010
až 2019 – linka 339.
5. ZOS pověřuje starostu k podpisu dodatku č.10 ke smlouvě o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010
až 2019 – linka 461 a 469.
6. 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 – linka 335.
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 – linka 337.
8. ZOS pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV
– 12-6012333/1 – kNN-p.č.786/9 mezi obcí Sulice jako povinnou a firmou ČEZ
Distribuce a.s. jako oprávněnou.
9. ZOS pověřuje starostu k podpisu žádosti o poskytnutí dotace a dalších příloh ve věci
žádosti o dotaci od MMR ČR při realizaci akce „Dětské hřiště v obci Sulice“.

10. ZOS pověřuje starostu k podpisu příkazní smlouvy mezi obcí Sulice a firmou SOTEK
s.r.o., předmětem smlouvy jsou poradenské, analytické a konzultační služby v rámci
zpracování žádosti o dotaci na akci „Dětské hřiště v obci Sulice“ a k podpisu příkazní
smlouvy mezi obcí Sulice a firmou TENERA Servis s.r.o., předmětem smlouvy je
výkon práv a povinností zadavatele na veřejné zakázce malého rozsahu na služby
„Dětské hřiště v obci Sulice“.
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