USNESENÍ č. 9/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 7.10.2014
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 11 přítomných:
Schválilo:
Číslo usnesení

9/2014/1

Č.j. 1220/2014, Petr a Kateřina Kreuzovi, Želivec-Křížka, ZOS schválilo
prodej pozemku ve vlastnictví Obce Sulice v k.ú. Sulice-Želivec, část Křížka,
č.parc. 1187/2, výměra 85m2, odděleného dle geometrického plánu č.1522002014/2014 z pozemku č.parc.1187.

9/2014/2

Č.j. 990/2014, Ing. Klára Sýkorová, ČEZ Distribuce a.s., ZOS schválilo prodej
části pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc.671/140, dle geometrického
plánu č.1516-91/2014.

9/2014/3

Č.j. 1245/2014, Ing. Miroslav Hrevuš, Praha 9, ZOS schválilo projektovou
dokumentaci pro územní souhlas na stavbu oplocení pozemku v k.ú. SuliceNechánice, č.parc.124/46, dle přiložené dokumentace.

9/2014/4

Č.j. 1248/2014, Ing. Karel Pihýr, Hradec Králové, ZOS schválilo projektovou
dokumentaci na stavbu rodinného domu v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc.
671/24 a 671/27 včetně žádosti o souhlas se sjezdem na místní komunikaci
č.parc.671/48 a napojení na obecní vodovod a kanalizaci, dle přiložené
dokumentace.

9/2014/5

ZOS schválilo přijetí darů Obcí Sulice na provoz předškolního zařízení Obce
Sulice MŠ Sluníčko Sulice-Želivec, dle specifikace v přiloženém seznamu.

9/2014/6

ZOS schválilo příkazní smlouvu mezi Obcí Sulice a firmou BlueFort s.r.o,
předmětem smlouvy je zajištění a kompletní administrace zadávacího řízení na
veřejnou zakázku „Nákup zametacího stroje pro obec Sulice“.

9/2014/7

ZOS v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby „Sulice-vodovodní řady
doplnění“ posoudilo nabídky firem VHS s.r.o. Benešov, firmy J.L.T. – stavební
společnost s.r.o., Jesenice, a firmy SYPOS-STAVBY s.r.o., Týnec nad
Sázavou. ZOS na základě stanovených kritérií (nejnižší nabídková cena za
kompletní dílo) vybralo jako dodavatele stavby „Sulice-vodovodní řady
doplnění“ firmu VHS Benešov s.r.o.

9/2014/8

Č.j.1261/2014, Petr Hejtmánek, Hlubočinka, ZOS schválilo stavbu plotu u
rodinného domu na Hlubočince, Ke Kapličce 862, dle přiložené dokumentace.

9/2014/9

ZOS schválilo dodatek č.1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Sulice a firmou VHS
Benešov s.r.o., předmětem dodatku č.1 je doba plnění díla „Tlaková kanalizace
Sulice“, a to do 12.12.2015.

9/2014/10

Č.j. 1267/2014,Oldřich Žilík, Želivec, ZOS schválilo projekt modernizace
kompostárny na Želivci na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 780/1, dle
přiložené dokumentace.

9/2014/11

Č.j. 1271/2014, Bestfin a.s., Praha 3, Zdeněk Říčař, ZOS schválilo prodej
pozemku ve vlastnictví Obce Sulice v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 1224/8,
výměra 27m2, odděleného dle geometrického plánu č.1547-28/2014 z pozemku
č.parc. 1224/1.

9/2014/12

ZOS projednalo a souhlasí s odnětím ze ZPF a změnou využití na ostatní
komunikace a ostatní plochu pozemků v k.ú. Sulice-Hlubočinka,
č.parc.698/4,výměra 9m2, č.parc.698/5,výměra 14m2,č.parc.681/33,výměra 5m2
a č.parc.681/34,výměra 5m2.

9/2014/13

ZOS schválilo darovací smlouvu mezi Tomášem Poncem, Želivec, jako dárcem
a Obcí Sulice jako obdarovaným, předmětem smlouvy je pes Alfonso ve věku
11 let.

9/2014/14

ZOS schválilo darovací smlouvu mezi Obcí Sulice jako dárcem a MVDr.
Martinou Horákovou, Vrchotovy Janovice, předmětem smlouvy je pes Alfonso
ve věku 11 let.

Neschválilo:
9/2014/15

Č.j. 1260/2014, Ing. arch. Lubomír Korčák, Plzeň, ZOS neschválilo projekt
DČOV na pozemku v k.ú. Sulice, č.parc.730/2, dle přiložené dokumentace
DČOV na pozemku v k.ú. Sulice, č.parc.730/2, dle přiložené dokumentace.

Pověřuje:
1) ZOS pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy ve věci prodeje pozemku ve
vlastnictví Obce Sulice v k.ú. Sulice-Želivec, část Křížka, č.parc.1187/2, výměra
85m2, odděleného dle geometrického plánu č.1522-002014/2014 z pozemku
č.parc.1187, kupujícími jsou manželé Petr a Kateřina Kreuzovi.
2) ZOS pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy ve věci prodeje části pozemku
ve vlastnictví Obce Sulice v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc. 671/140, dle
geometrického plánu č.1516-91/2014, kupujícím je ČEZ Distribuce a.s.
3) ZOS pověřuje starostu obce k podpisu příkazní smlouvy mezi Obcí Sulice a firmou
BlueFort s.r.o, předmětem smlouvy je zajištění a kompletní administrace zadávacího
řízení na veřejnou zakázku „Nákup zametacího stroje pro obec Sulice“.
4) ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na
dodavatele stavby „Sulice-vodovodní řady“ a to s firmou VHS Benešov s.r.o.
5) ZOS pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Sulice
a firmou VHS Benešov s.r.o., předmětem dodatku č.1 je doba plnění díla „Tlaková
kanalizace Sulice“, a to do 12.12.2015.

6) ZOS pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy ve věci prodeje pozemku ve
vlastnictví Obce Sulice v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc.1224/8, výměra 27m2,
odděleného dle geometrického plánu č.1547-28/2014 z pozemku č.parc. 1224/1,
kupujícím je firma Bestfin a.s., Praha 3.
7) ZOS pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy mezi Tomášem Poncem,
Želivec, jako dárcem a Obcí Sulice jako obdarovaným, předmětem smlouvy je pes
Alfonso ve věku 11 let.
8) ZOS pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy mezi Obcí Sulice jako
dárcem a MVDr. Martinou Horákovou, Vrchotovy Janovice, předmětem smlouvy je
pes Alfonso ve věku 11 let.
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