USNESENÍ č. 12/2018 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 11.12.2018
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 10 přítomných
Schválilo:
12/2018/1

ZOS schválilo připojení na vodovodní řad ve vlastnictví Obce Sulice těchto žadatelů: Č.j.1349/2018, Jiří
Procházka, Nechánice, lokalita X, č.parc. 141/178, č.j.1357/2018, Pavla Haisová, Želivec,
Staroželivecká 1340 (platnost souhlasu obce je vázána na uhrazení připojovacích poplatků v plné výši).

12/2018/2

ZOS schválilo připojení na kanalizační řad ve vlastnictví Obce Sulice těchto žadatelů: Č.j.1349/2018,
Jiří Procházka, Nechánice, lokalita X, č.parc. 141/178, č.j.1357/2018, Pavla Haisová, Želivec,
Staroželivecká 1340 (platnost souhlasu obce je vázána na uhrazení připojovacích poplatků v plné výši).

12/2018/3

Č.j.1316/2018, Jan Král, Ke Hřišti 171, Radlík, Jílové u Prahy 254 01, ZOS schválilo připojení
pozemku č.parc. 760/44 na obecní vodovod a kanalizaci. ZOS projednalo a schválilo zřízení sjezdu
z pozemku č.parc. 760/44 na obecní komunikaci č.parc. 760/27 dle přiložené dokumentace.

12/2018/4

Č.j.1327/2018, Jan Kukačka s.r.o., Drazdík Jan, Sázavská 508, 257 22, Čerčany, ZOS schválilo
aktualizaci akce IZ-12-6001342-Sulice-VN 4363 p.č.418_44-přeložka v rámci územního řízení
k umístění stavby, změně využití území, změně stavby dle přiložené dokumentace. ZOS projednalo a
schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IZ-126001342/VB1 mezi Obcí Sulice jako budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín,
Teplická 874/8, 405 02, jako budoucí oprávněnou, předmětem smluv je stavba zařízení distribuční
soustavy – Venkovní vedení VN a trafostanice a v souvislosti s tím zřízení věcného břemene na
pozemcích v k.ú. Sulice, č.parc. 1158 a 1156/1.
ZOS pověřuje starostu obce k podpisu předmětné smlouvy.

12/2018/5

ZOS schválilo rozpočet Obce Sulice na rok 2019 v paragrafové formě, a to jako schodkový. Schodek
rozpočtu je krytý z přijatých úvěrů.

12/2018/6

ZOS schválilo Střednědobý výhled rozpočtu Obce Sulice pro roky 2019-2022.

12/2018/7

Č.j.1358/2018, Jiří Hřebíček, Slunečná 1606, Kamenice, ZOS schválilo napojení pozemku v k.ú. SuliceHlubočinka, č.parc.761/19, na obecní vodovod a kanalizaci.

12/2018/8

ZOS schválilo kalkulaci vodného a stočného na rok 2019 předloženou správcem vodovodů a kanalizací
spol. VHS Benešov s.r.o. a schvaluje ceny vodného a stočného na rok 2019.

12/2018/9

ZOS schválilo stanovení závazných ukazatelů neinvestičních příspěvků na rok 2019 pro školské zařízení
Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, IČO 72086173.

12/2018/10 ZOS schválilo stanovení závazných ukazatelů neinvestičních příspěvků na rok 2019 pro školské zařízení
Základní škola Sulice, příspěvková organizace, IČO 72294554.
12/2018/11 ZOS schválilo Obecně závaznou vyhlášku Obce Sulice č.3/2018, kterou se stanoví poplatek za svoz a
likvidaci komunálního odpadu na rok 2019.
12/2018/12 Č.j.1364/2018, Lukáš Vácha, Hlubočinka, Úvozová 1095, ZOS schválilo finanční příspěvek formou
daru na dopravu v rámci rehabilitace po těžkém úrazu, a to ve výši 2.000,- Kč/měsíčně za podmínky, že
k předmětnému domu č.p.1095 na pozemku č.parc.st.1023 a pozemku č.parc.1280 v k.ú. Sulice Hlubočinka, bude během roku 2019 zavedena, zapojena a uvedena do provozu přípojka tlakové
kanalizace, na jejíž realizaci bude Obcí Sulice vlastníkovi předmětné nemovitosti Lukáši Váchovi
poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 60 000,- Kč. Splacení finanční výpomoci v částce
60 000,-Kč je vázáno na změnu vlastníka předmětné nemovitosti tj. domu č.p.1095 na pozemku
č.parc.st.1023 a pozemku č.parc.1280 v k.ú. Sulice a je splatná novým vlastníkem do 30 dnů od zápisu
změny vlastníka nemovitosti do veřejného rejstříku na účet obce Sulice.
Bere na vědomí:
12/2018/13 Č.j.1316/2018,Jan Král, Ke Hřišti 171, Radlík, Jílové u Prahy 254 01, ZOS bere na vědomí stavbu
rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc. 760/44, dle přiložené dokumentace.
12/2018/14 Č.j.1358/2018, Jiří Hřebíček, Slunečná 1606, Kamenice, ZOS bere na vědomí stavbu rodinného domu
na pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc.761/19, dle přiložené dokumentace.
12/2018/15 Č.j.1328/2018, Ondřej Balík, V Lázních 307, 252 42 Jesenice, ZOS bere na vědomí rekonstrukci
rodinného domu na Želivci v ulici Ve Vilkách 195 dle přiložené dokumentace.
12/2018/16 ZOS bere na vědomí Nařízení vlády č.202/2018 Sb. o výši odměny členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, kterým se mění Nařízení vlády č.318/2017 Sb.

Odložilo:
12/2018/17 ZOS odložilo Smlouvu č.02/2018 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Sulice jako vlastníkem a společností AGORA s.r.o., Staroželivecká 190, Želivec 251 68, předmětem
smlouvy je posílení NN pro Kompostárnu Želivec a v souvislosti s tím zřízení věcného břemene na
pozemcích v k.ú.Sulice-Želivec, č.parc. 803/5 a 803/39 ve vlastnictví Obce Sulice.
Pověřuje:
1.

ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č.IZ-12-6001342/VB1 mezi Obcí Sulice jako budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce
a.s., Děčín, Teplická 874/8, 405 02 jako budoucí oprávněnou , předmětem smluv je stavba zařízení distribuční
soustavy – Venkovní vedení VN a trafostanice a v souvislosti s tím zřízení věcného břemene na pozemcích
v k.ú.Sulice, č.parc. 1158 a 1156/1.

2.

ZOS pověřuje starostu obce k vypracování a schválení závěrečného rozpočtového opatření Obce Sulice za rok
2018 ke dni 31.12.2018.
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