Program schůze Zastupitelstva obce Sulice (ZOS) dne 21.1.2020
1.) Zahájení
2.) Č.j.1445/2019, Ing.J. H.,
, Praha 6, žádost o souhlas se stavbou rodinného domu
v k.ú. Sulice, č.parc.
, dle předložené dokumentace.
3.) Č.j.53/2020, J. F.,
, Želivec, žádost o změnu v územním plánu obce Sulice týkající
se pozemku v k.ú. Sulice, část obce Želivec, č.parc.
, a to změny ze
současného zařazení „trvalý travní porost“ do kategorie „zastavitelná plocha“.
4.) Č.j.1452/2019, Ing.J. J.,
, Kladno, žádost o změnu v územním plánu obce Sulice
týkající se pozemku v k.ú. Sulice, část obce Želivec, č.parc.
, a to změny ze
současného zařazení „trvalý travní porost“ do kategorie „zastavitelná plocha“.
5.) Č.j.1449/2019, Ing.arch.P. J.,
, Praha 4, žádost o vydání stanoviska
k projektové dokumentaci na výstavbu rodinného domu v k.ú. Sulice-Nechánice, lokalita X,
č.parc.
, dle přiložené dokumentace.
6.) Č.j.1457/2019, Ing.J. C. ,
, Praha 1, žádost o změnu způsobu využití pozemků v k.ú.
Sulice, a to č.parc.
, č.parc.
a č.parc .
dle návrhu geometrického plánu
č.1999-178/2019.
7.) Č.j.1417/2019, MAS Říčansko o.p.s., Roklanská 805, Říčany, žádost o souhlas obce se
zařazením obce Sulice do přípravy, tvorby a realizace Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Říčansko pro období 2021-2027, tj.se zařazením obce do územní
působnosti MAS Říčansko o.p.s. na období 2021-2027.
8.) Dodatek č.7 ke Smlouvě č. MDC -1476 o monitorování a zajištění výjezdu na multifunkčním
dohledovém centru –pultu centrální ochrany ALKOM mezi firmou ALKOM Security a.s.,
V Holešovičkách 10, Praha 8, jako dodavatelem. Předmětem smlouvy je prodloužení doby
plnění smlouvy do 31.12.2020.
9.) Dodatek č.3 ke Smlouvě č.3 MDC – 1131 o monitorování a zajištění výjezdu na
multifunkčním dohledovém centru –pultu centrální ochrany ALKOM mezi firmou ALKOM
Security a.s., V Holešovičkách 10, Praha 8, jako dodavatelem. Předmětem smlouvy je
rozšíření střežených objektů o objekt nové MŠ Sulice-Hlubočinka, Ke Kapličce 1040.
10.) Č.j.22/2020, Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č.IV-12-6022958/VB/008
„Nechánice –kNN, p.č.141/101,105-107,109“ mezi oprávněnými, kterými jsou Obec Sulice,
E. Ch., V. K., P. V., V. V., a oprávněnou , kterou je firma ČEZ Distribuce,a.s., Teplická
874/8, Děčín, zastoupená firmou ELEKTROŠTIKA s.r.o., U Družstva Ideál 13, Praha4, dle
geometrického plánu č.1981-136/2019.
11.) Č.j.56/2020, Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č.IV-12-6025606/VB/3 Sulice, Údolí-kNN.parc.626/1,3,4 mezi Obcí Sulice jako
budoucí povinnou a firmou ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 874/8, Děčín, zastoupenou firmou
ELMOZ Czech s.r.o., Černoleská 2326, Benešov, jako budoucí oprávněnou.
12.) Č.j.48/2020, Ing.A. C.,
, Praha 4, žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na
pozemcích v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc.
,Luční ulice, dle přiložené
dokumentace. Žádost o napojení pozemků č.parc.
na obecní vodovod a
kanalizaci, žádost o napojení pozemku č.parc.
na obecní komunikaci č.parc.
13.) Informace starosty, různé.

