USNESENÍ č.6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 24. 6. 2014
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 10 přítomných:
Schválilo:
Číslo usnesení

6/2014/1

6/2014/2
6/2014/3

6/2014/4

6/2014/5

6/2014/6

6/2014/7

6/2014/8

6/2014/9

ZOS souhlasí s přijetím finančních darů, dle seznamu dárců v celkové výši
115.500,- Kč mezi jednotlivými dárci a obcí Sulice jako obdarovaným. Účelem
je podpora příspěvkové organizace obce Sulice - předškolního zařízení MŠ
Sluníčko.
Č.j. 691/2014, MUDr. Eliška Kopáčová, Hlubočinka, ZOS schválilo připojení
domu č.p.875 v ulici Úvozová na Hlubočince na vodovodní řad.
ZOS schválilo Dodatek č.3 ke koncesní smlouvě o provozování vodovodů a
kanalizací pro veřejnou potřebu v obcích Kamenice, Sulice, Kostelec u Křížků,
Křížkový Újezdec a Radějovice ze dne 21.12.2011
ZOS schválilo smlouvu o investičním úvěru mezi Komerční bankou a.s. a obcí
Sulice. Předmětem je investiční úvěr ve výši 10.000.000,- Kč, účelem je
financování výstavby tlakového kanalizačního řadu a doplnění vodovodního
řadu v Sulicích, gravitačního a tlakového kanalizačního řadu na Želivci a
gravitačního kanalizačního řadu v Nechánicích.
MŠ Sluníčko Sulice-Želivec, ZOS souhlasí s čerpáním finančních prostředků
na odměny pro zaměstnance – nepedagogy, a to z finančních prostředků
zřizovatele přijatých na provozní výdaje příspěvkové organizace obce Sulice
MŠ Sluníčko v celkové výši 30 000,- Kč.
ZOS schválilo Dodatek č.2 k mandátní smlouvě mezi obcí Sulice jako
mandantem a firmou Allowance s.r.o. jako mandatářem. Předmětem dodatku
č.2 je bod 1.2E Mandátní smlouvy a s tím související finanční odměna firmě
Alloowance s.r.o.
ZOS schválilo Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytování služeb v odpadovém
hospodářství uzavřené dne 21.3.2013 mezi obcí Sulice a společností Pražské
služby a.s. Předmětem dodatku je frekvence svozu a typ sběrných nádob.
ZOS souhlasí s nabídkou firmy Král & Král s.r.o., Čenětice, na oplocení
sportoviště na pozemcích v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc. 640/1 a 639
ve sportovně-relaxačním areálu Hlubočinka a souhlasí s realizací oplocení na
základě cenové nabídky firmy Král & Král s.r.o.
ZOS souhlasí se záměrem obce Sulice prodat pozemek v k.ú. SuliceNechánice, č.parc. 141/104, výměra 973 m2 a pozemek v k.ú. Sulice-Želivec,
č.parc. 985/24, výměra 1351 m2.
ZOS stanovuje minimální nabídkovou cenu zájemce za koupi pozemku v k.ú.
Sulice-Nechánice, č.parc. 141/104, výměra 973 m2 na částku 1.500.000,- Kč a
povinnost zájemce složit jistotu ve výši 5% (tj. 75.000,- Kč) z minimální
nabídkové ceny na účet obce Sulice č. 10922201/0100 vedený u KB Praha 4.
ZOS stanovuje minimální nabídkovou cenu zájemce za koupi pozemku
v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 985/24, výměra 1351 m2 na částku 1.000.000,Kč a povinnost zájemce složit jistotu ve výši 5% (tj. 50.000,- Kč) z minimální
nabídkové ceny na účet obce Sulice č. 10922201/0100 vedený u KB Praha 4.

6/2014/10

6/2014/11

6/2014/12

6/2014/13

6/2014/14

6/2014/15
6/2014/16

6/2014/17

6/2014/18

6/2014/19

6/2014/20

6/2014/21

ZOS schválilo Dodatek č.4 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019
(linky PID č.335, 337 a 339). Předmětem dodatku je cena dopravního výkonu
standardního autobusu na r.2014.
ZOS schválilo Dodatek č.5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019
(linka PID č.335). Předmětem dodatku je cena dopravního výkonu
standardního autobusu na období 1.3.2014 - 31.12.2014.
ZOS schválilo Dodatek č.8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019
(linky PID č.461 a 469), předmětem dodatku je cena dopravního výkonu
standardního autobusu na rok 2014.
ZOS schválilo Dodatek č.9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019
(linky PID č. č.461 a 469), předmětem dodatku je cena dopravního výkonu
standardního a nízkokapacitního autobusu na období 1.5.2014 - 31.12.2014.
Č.j. 770/2014, Pavel Indra, ZOS projednalo a schválilo umístění zahradního
domku na pozemku v k.ú. Sulice-Sulice, č.parc. 418/24, dle přiložené
dokumentace.
ZOS schválilo Rozpočtové opatření č.3/2014.
Č.j. 769/2013, Martin a Adéla Štěpánovi, Želivec, ZOS souhlasí s plánovanou
změnou stavby před dokončením rodinného domu na pozemku v k.ú. SuliceŽelivec, č.parc. 985/12, dle přiložené dokumentace.
ZOS vybralo na základě stanovených kritérií (nejnižší nabídková cena) ve
výběrovém řízení v rámci zakázky malého rozsahu firmu Vodohospodářská
společnost Benešov s.r.o., Černoleská 1600, Benešov, jako dodavatele stavby
pod názvem „Tlaková kanalizace Sulice.
ZOS vybralo na základě stanovených kritérií (nejnižší nabídková cena) ve
výběrovém řízení v rámci zakázky malého rozsahu firmu Unives s.r.o., Praha
5, Pod Brentovou 6, na výkon stavebního dozoru při akci „Tlaková kanalizace
Sulice“.
ZOS vybralo na základě stanovených kritérií (nejnižší nabídková cena) ve
výběrovém řízení v rámci zakázky malého rozsahu firmu Manabau s.r.o., Praha
1, V Jirchářích 1265/11, jako dodavatele stavby pod názvem „Tlaková
kanalizace Želivec 1.etapa“.
ZOS vybralo na základě stanovených kritérií (nejnižší nabídková cena) ve
výběrovém řízení v rámci zakázky malého rozsahu firmu Swietelsky stavební
s.r.o., Sokolovská 79/192, jako dodavatele stavby pod názvem „Bezbariérový
chodník Želivec“ v délce cca 275 m na Želivci podél silnice II/603 („stará
benešovská“) mezi obchodním domem TESCO a vjezdem do obytného areálu
Mandava ve směru na Prahu.
ZOS vybralo na základě stanovených kritérií (nejnižší nabídková cena) ve
výběrovém řízení v rámci zakázky malého rozsahu firmu Král & Král s.r.o.,
Křížkový Újezdec, Čenětice 25, jako dodavatele stavby pod názvem „Polní
chodník Sulice – Hlubočinka“ v délce cca 378 m na pozemku v k.ú. Sulice,
č.parc. PK 1181.

6/2014/22

6/2014/23

6/2014/24

6/2014/25
6/2014/26
6/2014/27
6/2014/28
6/2014/29
6/2014/30
6/2014/31

6/2014/32

ZOS schválilo Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků
vodovodů provozně souvisejících, mezi obcí Kamenice a obcí Sulice jako
dodavateli a obcí Radějovice jako odběratelem.
Č.j. 783/2014, Lukáš a Jana Vacíkovi, Želivec, ZOS schválilo umístění stavby
zahradního domku na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 803/59, dle
přiložené dokumentace.
Č.j. 710/2014, Ing. Marcel Šaffek, Praha 10-Kolovraty, ZOS schválilo stavbu
rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc.
874/19, dle přiložené dokumentace.
ZOS schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Sulice č.3/2014 o místním
poplatku ze psů.
ZOS schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Sulice č.4/2014 o místním
poplatku z ubytovací kapacity.
ZOS schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Sulice č.5/2014 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.
ZOS schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Sulice č.6/2014, kterou se
stanoví poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu.
ZOS schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.IV-12-6300401/85 mezi
obcí Sulice jako povinnou a společností ČEZ Distribuce a.s. jako oprávněnou.
ZOS stanovuje třináctičlenné Zastupitelstvo obce Sulice, pro volební období
2014-2018.
Č.j. 789/2014, Josef Musil, Sulice, ZOS projednalo a schválilo stavbu vodního
zdroje-vrtané studny na pozemku v k.ú. Sulice-Sulice, č.parc. 723/8, dle
přiložené dokumentace.
Petr a Kateřina Kreuzovi, Želivec-Křížka, ZOS schválilo dělení a scelení
pozemků v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 862/1, 862/2, 1187 a st.87, dle
geometrického plánu č.1522-002014/2014 ze dne 20.5.2014.

Neschválilo:
6/2014/33
Č.j. 675/2014, Ing. Soňa Pokorná, A.P.WALTR s.r.o., Praha 4, ZOS
neschválilo záměr pod názvem „Novostavba rodinného domu se třemi
bytovými jednotkami na pozemcích v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 981/18 a
981/19 pro účely stavebního řízení, dle přiložené dokumentace. Rozhodnutí
týkající se Žádosti o sjezd na místní komunikaci a žádosti o napojení na
inženýrské sítě odkládá do doby předložení nového záměru.
Odložilo:
6/2014/34

ZOS odložilo rozhodnutí o schválení uzavření Smlouvy č.9414002348/180822
o nájmu plynárenského zařízení mezi obcí Sulice jako pronajímatelem a firmou
RWE Gas Net s.r.o. jako nájemcem.

Pověřuje:
1. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č.3 ke koncesní smlouvě o
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v obcích Kamenice, Sulice,
Kostelec u Křížků, Křížkový Újezdec a Radějovice ze dne 21.12.2011.
2. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o investičním úvěru mezi Komerční
bankou a.s. a obcí Sulice. Předmětem smlouvy je investiční úvěr ve výši 10.000.000,Kč, účelem je financování výstavby tlakového kanalizačního řadu a doplnění

vodovodního řadu v Sulicích, gravitačního a tlakového kanalizačního řadu na Želivci a
gravitačního kanalizačního řadu v Nechánicích.
3. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č.2 k mandátní smlouvě mezi obcí
Sulice jako mandantem a firmou Allowance s.r.o. jako mandatářem. Předmětem
dodatku č.2 je bod 1.2E Mandátní smlouvy a s tím související finanční odměna firmě
Alloowance s.r.o.
4. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č.3 ke smlouvě o poskytování služeb
v odpadovém hospodářství uzavřené dne 21.3.2013 mezi obcí Sulice a společností
Pražské služby a.s. Předmětem dodatku je frekvence svozu a typ sběrných nádob.
5. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo mezi obcí Sulice a firmou Král
& Král s.r.o., Křížkový Újezdec, Čenětice 25, na oplocení sportoviště na pozemcích
v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc.640/1 a 639 ve sportovně-relaxačním areálu
Hlubočinka.
6. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č.4 ke smlouvě o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky
2010 až 2019 (linky PID č.335, 337 a 339), Předmětem dodatku je cena dopravního
výkonu standardního autobusu na r.2014.
7. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č.5 ke smlouvě o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky
2010 až 2019 (linka PID č.335). Předmětem dodatku je cena dopravního výkonu
standardního autobusu na období 1.3.2014 - 31.12.2014.
8. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č.8 ke smlouvě o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky
2010 až 2019 (linky PID č.461 a 469). Předmětem dodatku je cena dopravního výkonu
standardního autobusu na rok 2014.
9. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č.9 ke smlouvě o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky
2010 až 2019 (linka PID č.461 a 469), předmětem dodatku je cena dopravního výkonu
standardního a nízkokapacitního autobusu na období 1.5.2014 - 31.12.2014.
10. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo mezi obcí Sulice a firmou
Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o., Černoleská 1600 jako dodavatelem na
stavbu pod názvem „Tlaková kanalizace Sulice.
11. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo mezi obcí Sulice a firmou
Unives s.r.o., Praha 5, Pod Brentovou 6, na výkon stavebního dozoru při akci
„Tlaková kanalizace Sulice“.
12. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo mezi obcí Sulice a firmou
Manabau s.r.o., Praha 1, V Jirchářích 1265/11, jako dodavatele stavby pod názvem
„Kanalizace Želivec 1.etapa“.
13. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo mezi obcí Sulice a firmou
Swietelsky stavební s.r.o., Praha 8, Sokolovská 79/192, jako dodavatele stavby pod
názvem „Bezbariérové chodníky Želivec“ v délce cca 275 m na Želivci podél silnice
II/603(„stará benešovská“) mezi obchodním domem TESCO a vjezdem do obytného
areálu Mandava ve směru na Prahu.

14. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo mezi obcí Sulice a firmou Král
& Král s.r.o., Křížkový Újezdec, Čenětice 25, jako dodavatele stavby pod názvem
„Polní chodník Sulice – Hlubočinka“ v délce cca 378 m na pozemku v k.ú. Sulice,
č.parc. PK 1181.
15. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností
vlastníků vodovodů provozně souvisejících mezi obcí Kamenice a obcí Sulice jako
dodavateli a obcí Radějovice jako odběratelem.
16. ZOS pověřuje starostu obce k jednáním s firmou RWE Gas Net s.r.o. ve věci návrhu
obce Sulice na prodej předmětných plynárenských zařízení ve vlastnictví Obce Sulice
firmě RWE Gas Net s.r.o. specifikovaných ve smlouvě č.9414002348/180822.
17. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene č.IV-126300401/85 mezi obcí Sulice jako povinnou a společností ČEZ Distribuce a.s. jako
oprávněnou.
Návrhová komise:

Ing. Ondřej Černil v.r.
Marie Šimonicová v.r.
Jana Indrová v.r.

Starosta:

Ing. Petr Čuřík v.r.

