USNESENÍ č. 5/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 20. 5. 2014
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 12 přítomných:
Schválilo:
Číslo usnesení

5/2014/1

Č.j. 547/2014, Mgr. Alena Kunová, raná péče, diakonie Stodůlky, Praha 5,
ZOS schválilo finanční příspěvek na poskytování sociální služby raná péče ve
výši 2.000,- Kč.

5/2014/2

ZOS schválilo smlouvu o poskytnutí sponzorského daru mezi Petrem Vítkem
jako sponzorem a obcí Sulice jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je
materiální dar, který bude použit v rámci společenské akce - setkání seniorů
obce Sulice.

5/2014/3

ZOS schválilo Závěrečný účet obce Sulice spolu s Výsledkem hospodaření za
rok 2013 a to bez výhrad.

5/2014/4

ZOS schválilo účetní závěrku obce Sulice za rok 2013, dle předloženého
protokolu. Protokol se stává součástí zápisu.

5/2014/5

ZOS schválilo dělení pozemků v k.ú. Sulice-Hlubočinka, dle geometrického
plánu č. 1456-7343/2013 ze dne 30.9.2013.

5/2014/6

ZOS schválilo dělení pozemků v k.ú. Sulice-Hlubočinka, dle geometrického
plánu č. 1470-7343/2013 ze dne 27.9.2013.

5/2014/7

ZOS schválilo dělení pozemků v k.ú. Sulice-Hlubočinka, dle geometrického
plánu č. 1471-7343/2013 ze dne 10.10.2013.

5/2014/8

ZOS schválilo dělení pozemků v k.ú. Sulice-Hlubočinka, dle geometrického
plánu č. 1491-7151/2013 ze dne 27.12.2013

5/2014/9

ZOS schválilo darovací smlouvu mezi Ondřejem Vítem jako dárcem a obcí
Sulice jako obdarovanou. Předmětem smlouvy jsou pozemky v k.ú. SuliceHlubočinka, dle geometrického plánu č.1456-7343/2013, a to č.parc. 698/4 o
výměře 9 m2 a č.parc. 698/5 o výměře 14 m2.

5/2014/10

ZOS schválilo darovací smlouvu mezi Ivanem Kolářem a Janem Rajterem na
straně jedné jako dárci a obcí Sulice jako obdarovanou. Předmětem smlouvy
jsou pozemky v k.ú. Sulice-Hlubočinka, dle geometrického plánu č. 14567343/2013, a to č.parc. 681/33 o výměře 5 m2 a č.parc. 681/34 o výměře 5 m2.

5/2014/11

Č.j. 593/2014, SK Kostelec u Křížků, Miloslav Skružný - předseda SK, ZOS
schválilo finanční příspěvek na činnost sportovního klubu Kostelec u Křížků ve
výši 60.000,- Kč.

5/2014/12

ZOS schválilo darovací smlouvu mezi firmou 2S-stav s.r.o. jako dárcem a obcí
Sulice jako obdarovanou. Předmětem smlouvy je pozemek v k.ú. SuliceHlubočinka , č.parc. 1193/9 o výměře 28 m2 dle geometrického plánu č.14567343/2013.

5/2014/13

Č.j. 617/2014, MUDr. Eliška Kopáčová, Hlubočinka, ZOS schválilo záměr
vybudovat zahradní domek na pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc.1272,
dle přiložené dokumentace.

5/2014/14

ZOS schválilo dělení pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc.141/104, dle
geometrického plánu č. 1510-8233/2014 ze dne 2.5.2014.

5/2014/15

ZOS schválilo dělení pozemků v k.ú. Sulice-Sulice, č.parc.1166/1 a st.100, dle
geometrického plánu č.1513-8243/2014 ze dne 28.4.2014.

5/2014/16

ZOS schválilo na základě výběrového řízení nabídku Komerční banky a.s., na
poskytnutí komerčního úvěru, určeného k financování 1. etapy budovaných
kanalizačních řadů v obci Sulice, a to v částech obce Sulice, Želivec a
Nechánice. ZOS pověřuje starostu přípravou smlouvy o komerčním úvěru na
dobu 10 let s pevnou úrokovou sazbou po celou dobu obchodu (měsíční anuitní
splátky) na 10 let s úrokovou sazbou 1,52 % p.a.

5/2014/17

ZOS schválilo smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
mezi firmou EKO-KOM a.s. na straně jedné a Obcí Sulice na straně druhé.
ZOS schválilo dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů mezi firmou EKO-KOM a.s. na straně jedné a obcí Sulice na
straně druhé. Předmětem dodatku č.1 je pověření společnosti Pražské služby
a.s. plněním některých povinností za obec Sulice vůči společnosti EKO-KOM
a.s. vyplývající ze smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů mezi firmou EKO-KOM a.s. na straně jedné a obcí Sulice na straně
druhé.

5/2014/18

ZOS schválilo rozpočtové opatření č. 2/2014.

5/2014/19

Č.j. 624/2014, Jan a Anna Kalinovi, Praha 9 a Praha 5, ZOS schválilo nabídku
manželů Kalinových na darování pozemku v k.ú. Sulice-Sulice, č.parc. 420/9,
obci Sulice, a to bezúplatně.

5/2014/20

Č.j. 625/2014, ČEZ Distribuce a.s., ZOS schválilo smlouvu o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny
0,4kV (NN) č. 14_SOP_01_4121004883 mezi firmou ČEZ Distribuce a.s. jako
provozovatelem distribuční soustavy a Obcí Sulice jako zákazníkem.
Předmětem smlouvy je připojení odběrného elektrického zařízení Obce Sulice
k distribuční soustavě na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 976/23 (ulice
Rovná), dle specifikace v Příloze č.1 smlouvy.

5/2014/21

Č.j. 626/2014, ČEZ Distribuce a.s., ZOS schválilo smlouvu o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny
0,4kV (NN) č. 14_SOP_01_4121004757 mezi firmou ČEZ Distribuce a.s. jako
provozovatelem distribuční soustavy a Obcí Sulice jako zákazníkem.
Předmětem smlouvy je připojení odběrného elektrického zařízení Obce Sulice
k distribuční soustavě na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 985/4 Ulice
K Hájku), dle specifikace v Příloze č.1 smlouvy.

5/2014/22

ZOS se usneslo poskytnout občanům obce Sulice hlášeným k trvalému pobytu
ke dni 31.12.2013 v obecních částech obce Sulice, Želivec, Hlubočinka a
Nechánice sociálně-stabilizační příspěvek na bydlení pro rok 2014 a to bez
ohledu na věk žadatele. Žádost lze podat v období od 1.6.2014 do 31.10.2014.
ZOS stanovilo výši příspěvku pro rok 2014 na částku 500,- Kč na osobu. ZOS
pověřuje výkonem poskytování sociálně-stabilizačního příspěvku z rozpočtu
obce Sulice Obecní úřad Sulice.

Na vědomí:
5/2014/23

Č.j. 603/2014, Libuše Slavíková, Želivec, ZOS bere na vědomí stížnost na
přidělení adresy bydliště.

Pověřuje:
1. ZOS pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí sponzorského daru mezi Petrem
Vítkem jako sponzorem a obcí Sulice jako obdarovaným.
2. ZOS pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy mezi Ondřejem Vítem jako dárcem a
obcí Sulice jako obdarovanou.
3. ZOS pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy mezi Ivanem Kolářem a Janem
Rajterem na straně jedné jako dárci a obcí Sulice jako obdarovanou.
4. ZOS pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy mezi firmou 2S-stav s.r.o. jako
dárcem a obcí Sulice jako obdarovanou.
5. ZOS pověřuje starostu přípravou smlouvy o komerčním úvěru s Komerční bankou a.s.
6. ZOS pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů mezi firmou EKO-KOM a.s. na straně jedné a obcí Sulice na straně druhé, ZOS
pověřuje starostu k podpisu dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů mezi firmou EKO-KOM a.s. na straně jedné a obcí Sulice na straně
druhé.
7. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy mezi Janem a Annou
Kalinovými jako dárci a obcí Sulice jako obdarovanou.

8. ZOS pověřuje starostu k podpisu smlouvy č. 14_SOP_01_4121004883 o připojení
odběrného elektrického zařízení na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 976/23 (ulice
Rovná) k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) mezi firmou ČEZ
Distribuce a.s. jako provozovatelem distribuční soustavy a Obcí Sulice jako zákazníkem.
9. ZOS pověřuje starostu k podpisu smlouvy č. 14_SOP_01_4121004757 o připojení
odběrného elektrického zařízení na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 985/4 (ulice
K Hájku) k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) mezi firmou ČEZ
Distribuce a.s. jako provozovatelem distribuční soustavy a Obcí Sulice jako zákazníkem.
10. ZOS pověřuje výkonem poskytování sociálně-stabilizačního příspěvku z rozpočtu obce
Sulice, Obecní úřad Sulice.

Návrhová komise:

Ing. Ondřej Černil v.r.
Ivana Chrudimská v.r.
Jana Indrová v.r.

Starosta:

Ing. Petr Čuřík v.r.

