USNESENÍ č. 3/2020 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 26.5.2020
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 11 přítomných
Schválilo:
3/2020/1

ZOS schválilo možnost připojení na kanalizační řad ve vlastnictví Obce Sulice těchto žadatelů:
Č.j.447/2020,
, Štiřínská
.
, Želivec, č.j. 448/2020,
,
, Nechánice.
Souhlas s napojením na kanalizační řad je platný po úplné úhradě poplatků za možnost napojení
stavebního pozemku na kanalizaci.

3/2020/2

ZOS schválilo možnost připojení na vodovodní řad ve vlastnictví Obce Sulice těchto žadatelů:
Č.j.447/2020,
, Štiřínská,
, Želivec, č.j.448/2020,
,
,
Nechánice.
Souhlas s napojením na vodovodní řad je platný po úplné úhradě poplatků za možnost napojení
stavebního pozemku na vodovod.

3/2020/3

Č.j.458/2020, Elmoz Czech,s.r.o., Černoleská 2326, Benešov, ZOS souhlasí se zásahem
do asfaltového povrchu komunikace ke stavbě: Sulice, Údolí-kNN-parc.č.626/1,3,4, dle přiložené
dokumentace. Podmínkou souhlasu se zásahem do asfaltového povrchu komunikace je jeho
následné uvedení do původního stavu za pomoci bezespárového napojení např. technologií SILKOT.

3/2020/4

Č.j.517/2020, Ing.
a Ing.
, oba
, Praha 4, ZOS
schválilo stavbu vodovodní a kanalizační přípojky pro pozemek č.parc.
včetně zásahu
do asfaltového povrchu komunikace. Podmínkou zásahu do asfaltového povrchu komunikace (ulice
Slunečná - Hlubočinka) je jeho následné uvedení do původního stavu za pomoci bezespárového
napojení např. technologií SILKOT.

3/2020/5

Č.j.490/2020,
,
, Dobřejovice 251 68, ZOS schválilo stavbu rodinného
domu o 2 bytových jednotkách na pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, lokalita X, č.parc.
,
dle přiložené dokumentace. Podmínkou tohoto souhlasu je vybudování přilehlé komunikace
investorem domu o 2 bytových jednotkách mezi pozemky
a
a dodržení
podmínek platného Územního plánu Sulice a RP vybraných lokalit (lokalita X Nechánice).
ZOS schválilo napojení pozemku
na obecní vodovod a kanalizaci.

3/2020/6

Č.j. 214/2020, ALMAPRO, s.r.o., Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10, ZOS schválilo dokumentaci ke
stavebnímu povolení na stavbu „Obytný soubor Hlubočinka“ (bytové domy SO 01-SO 07, SO 08
objekt OV, SO 10 Komunikace, SO 11 Vodovod, splašková a dešťová kanalizace), dle přiložené
dokumentace.
Tímto usnesením není dotčeno předešlé usnesení ZOS číslo 5/2019/31 ze dne 25.6.2019, které zůstává
stále v celém rozsahu v platnosti a je součástí usnesení ZOS číslo 3/2020/6 ze dne 26.5.2020.
Veškeré technické požadavky uvedené v usnesení číslo 5/2019/31, byly dle sdělení projektanta
Ing. arch. Josefa Faltejska v předložené projektové dokumentaci plně akceptovány.

3/2020/7

Č.j. 554/2020,
a
,
, Želivec, ZOS schválilo úpravu vjezdu
na místní komunikaci ve vlastnictví obce Sulice č. parcelní
a
(Na Křížkách),
dle přiloženého návrhu.

3/2020/8

ZOS schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi povinnými, kterými jsou SJM Ing.
a
, oba bytem
, 252 42 Jesenice a oprávněnou, kterou
je Obec Sulice. Předmětem smlouvy je uložení, vedení, provoz, údržba a opravy inženýrských sítí
a veřejného osvětlení na části pozemku v k.ú. Sulice, část obce Hlubočinka,
.

3/2020/9

Č.j.564/2020, BML, s.r.o., Třebohostická 14, Praha 10, ZOS schválilo projektovou dokumentaci
k výstavbě vodovodu a splaškové kanalizace pro účely územního a vodoprávního řízení pro akci:
„Sulice Infrastruktura Údolí“ na pozemcích v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc. 626/1, 626/3, 626/4,
626/6, 640/4, 1197/3 a 1201/2 dle přiložené dokumentace.

3/2020/10

ZOS schválilo uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o kontokorentním úvěru č.0420579389/19 ze dne
26.6.2019 mezi Českou spořitelnou a.s. a Obcí Sulice. Dodatkem bude prodlouženo čerpání a splatnost
úvěru do 30.6.2021, sjednaná úroková sazba PRIBOR 1M +1,57 % p.a. a závazková odměna (odměna
z nečerpané části úvěru) ve výši 0,25 % p.a.

3/2020/11

ZOS schválilo odměnu ve výši 10 000,- Kč k významnému životnímu jubileu zastupitele obce Sulice
Marku Gömö.

3/2020/12

ZOS schválilo a souhlasí s opravu mostu přes Sulický potok v ulici K Návsi, Sulice a čištění vodního
koryta na Sulické návsi spojené s uzavírkou mostu v termínu 20.6.2020 až 31.12.2020.

Bere na vědomí:
3/2020/13

Č.j.447/2020, HARDROCK INVEST s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1, ZOS bere na vědomí projektovou
dokumentaci na novostavbu rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, Štiřínská ulice,
č.parc.979/7, dle přiložené dokumentace.

Odložilo:
3/2020/14

Č.j.461/2020, Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8, ZOS odložilo žádost o finanční podporu Linky
bezpečí, z.s., a to ve výši 7 500,- Kč z důvodu finančních omezení na výdajové stránce rozpočtu obce
Sulice v návaznosti na pandemii COVOD-19.

Pověřuje:
1.

ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi povinnými, kterými jsou
SJM Ing.
a
a oprávněnou, kterou je Obec Sulice.

2.

ZOS pověřuje starostu k podpisu Dodatku č.1 ke Smlouvě o kontokorentním úvěru č.0420579389/19 ze dne
26.6.2019 mezi Českou spořitelnou a.s. a Obcí Sulice.
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