Program schůze Zastupitelstva obce Sulice (ZOS) dne 16.6.2020
1.) Zahájení.
2.) Žádosti o vydání souhlasu s připojením na kanalizační řad ve vlastnictví Obce Sulice těchto
žadatelů: Č.j.591/2020, I. J.,
, Nechánice, č.parc.
, č.j.635/2020,
M. J.,
,Sulice, č.j.638/2020, L. D.,
, Hlubočinka.
3.) Žádosti o vydání souhlasu s připojením na vodovodní řad ve vlastnictví Obce Sulice těchto
žadatelů: Č.j.591/2020, I. J. ,
, Nechánice, č.parc.
, č.j.635/2020, M. J.,
,Sulice, č.j.638/2020, L. D.,
, Hlubočinka.
4.) Smlouva o dílo mezi Obcí Sulice a společností BML spol.s.r.o., Třebohostická 14, Praha 10,
předmětem smlouvy je projektová dokumentace infrastruktury ve stupni DÚR+DSP na akci
„Sulice –Infrastruktura Údolí“ SO 03 Kanalizace splašková a SO 04 Vodovod včetně inženýrské
činnosti.
5.) Závěrečný účet Obce Sulice za rok 2019.
6.) Č.j.580/2020,Město Říčany, Masarykovo nám.53/40, Říčany, žádost o poskytnutí dotace na úhradu
výdajů za žáka , který je vzděláván ve 4. ZŠ Nerudova Říčany, a to ve výši 4 386,-Kč.
7.) Č.j.613/2020, Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi č. IZ-12-6001341/1
Sulice,Dubová-kNN.p.č.874/50 mezi Obcí Sulice jako povinnou a společností ČEZ Distribuce a.s.,,
Teplická 874/8, Děčín, zastoupenou firmou Elmoz Czech s.r.o., Černoleská 2326, Benešov.
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene pro kabelové vedení NN na pozemku v k.ú.
Sulice, část obce Želivec, lokalita Mandava, č.parc.874/116 vymezené dle geometrického plánu
č.2033-20271/2020.
8.) Č.j.629/2020,Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, Školní 349, Želivec 251 68,
žádost o souhlas s přijetím peněžitého daru pro MŠ Sluníčko dle přiloženého seznamu.
9.) Smlouva o správě obecního lesa mezi Obcí Sulice a odborným lesním hospodářem.
10.) Veřejná zakázka : „Soubor dětských hřišť pro obec Sulice“, zadavatel Obec Sulice, Sulická 155,
251 68 Sulice.
11.) Č.j.630/2020,M. O.,
, Mníšek pod Brdy, 252 10, žádost o vyjádření ke stavbě
rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, lokalita X, č.parc.
, dle přiložené
dokumentace. Žádost o napojení pozemku č.parc. 141/155 na obecní vodovod a kanalizaci.
12.) Informace starosty, různé.

