USNESENÍ č. 8/2017 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 17.10.2017
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 10 přítomných
Schválilo:
8/2017/1

ZOS schválilo připojení na kanalizační řad ve vlastnictví Obce Sulice těchto žadatelů: č.j.1216/2017,
Tomáš a Květa Markovi, Chmelová 891, Hlubočinka, č.j.1114/2017, Juraj Lovász, Ve Vilkách 203,
Želivec.

8/2017/2

ZOS schválilo připojení na vodovodní řad ve vlastnictví Obce Sulice těchto žadatelů: č.j.1216/2017,
Tomáš a Květa Markovi, Chmelová 891, Hlubočinka, č.j.1108/2017, Daniel Arslanian, parc.141/161,
Nechánice, č.j.1106/2017, Jana Škobisová, Úvozová 879, Hlubočinka.

8/2017/3

Základní škola Sulice, příspěvková organizace, Školní 343, Sulice-Želivec, ZOS souhlasí
s rozhodnutím starosty obce ve věci souhlasu s přijetím daru účelově určeného od společnosti
WOMEN for WOMEN pro žáky ZŠ Sulice, p.o. na období 1.10.2017 do 30.6.2018 ve výši 32,Kč/oběd.

8/2017/4

Č.j.1190/2017, Tomáš Soukup, Šmeralova 4, Praha 7, ZOS schválilo zadání demografické studie a
prognózy vývoje věkové struktury obyvatel obce Sulice a spádových obcí Radějovice, Křížkový
Újezdec a Kostelec u Křížků.

8/2017/5

ZOS schválilo Příkazní smlouvu č.SML-Z-M-17-284 mezi Obcí Sulice jako příkazcem a společností
Regionální poradenská agentura s.r.o., Starobrněnská 20, Brno, předmětem smlouvy jsou konzultační
a poradenské služby pro zpracování žádosti o dotaci k projektu: „Rozšíření kapacity ZŠ Sulice,
výstavba odborných učeben včetně zajištění bezbariérovosti“.

8/2017/6

ZOS schválilo žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2018 z podprogramu 29821300Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst
včetně závazku spolufinancování akce z prostředků obce Sulice v minimální výši 30% celkových
nákladů investiční akce.

8/2017/7

Č.j.1065/2017, Pavel Kružík, Klánova 324/43, Praha 4, ZOS schválilo napojení pozemku v k.ú.
Sulice (Hlubočinka), č.parc. 681/44 na obecní vodovod a tlakovou kanalizaci.

8/2017/8

Č.j.1066/2017, Pavel Kružík, Klánova 324/43, Praha 4, ZOS schválilo napojení pozemku v k.ú.
Sulice (Hlubočinka), č.parc. 698/6 na obecní vodovod a tlakovou kanalizaci.

8/2017/9

ZOS schválilo Smlouvu o sdružení finančních prostředků mezi Obcí Sulice a jednotlivými „druhými
investory“, předmětem smlouvy je modernizace komunikací s finálním bezprašným povrchem na
pozemcích v k.ú. Sulice ( Želivec), ulice K Hájku, č.parc. 985/4, 986/18, 985/31 a 981/1.

8/2017/10 ZOS schválilo nové názvy ulic Kopretinová, Jitrocelová, Kopřivová, Mátová a Obrněná v obecní části
Sulice-Nechánice a Sportovní v obecní části Sulice-Hlubočinka dle přiloženého seznamu.
8/2017/11 ZOS schválilo Smlouvu o úvěru č. 0317437489 mezi bankovním ústavem Česká spořitelna a.s., Praha
4, Olbrachtova 1929/62, Praha 4 a Obcí Sulice. Předmětem smlouvy je úvěr na pořízení nemovitosti
v k.ú. Sulice ( Nechánice), č.parc. st. 209, č.parc. 106/19, 106/20,106/21,106/22 a 106/23.
8/2017/12 ZOS schválilo Kupní smlouvu mezi firmou MATEO PACKING s.r.o., Svažitá 73, Nechánice jako
prodávající a Obcí Sulice jako kupující, předmětem smlouvy je převod nemovitostí z prodávajícího na
kupujícího v k.ú. Sulice (Nechánice), č.parc. st.209, č.parc. 106/19, 106/20,106/21,106/22 a 106/23.
8/2017/13 ZOS schválilo záměr Obce Sulice prodat pozemek v k.ú. Sulice, č.parc. 803/39, výměra 6423m2, orná
půda.
8/2017/14 Č.j.1215/2017, AB-CONT s.r.o., Kladská 465/4, Hradec Králové, ZOS schválilo na základě nabídky
č.8110171693 nákup sanitární buňky SB 5 o rozměrech 6058 x 2438 x 2590 mm.
8/2017/15 Petr Matoušek, Na Stráni 721,Sulice, ZOS schválilo prodej 25m3 vytěženého palivového dřeva
z obecního lesa v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc. 646/1, a to panu Petru Matouškovi.
8/2017/16

ZOS schválilo Rozpočtové opatření č.4/2017.

8/2017/17

Základní škola Sulice, příspěvková organizace, Školní 343, Sulice-Želivec, ZOS schválilo rozpočet a
střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Sulice, příspěvková organizace.

8/2017/18

ZOS schválilo Smlouvu o zřízení práva stavby mezi Obcí Sulice jako vlastníkem pozemku a
investorem - stavebníkem, paní Věrou Babickou, bytem Na Květnici 390, Nová Hospoda, Kamenice.
Předmětem stavby je zřízení práva stavby ve prospěch investora – stavebníka na pozemku v k.ú.
Sulice, č.parc. 998/58, a to pro stavbu vodovodu a kanalizace pro pozemky č.parc. 998/60, 998/61,
998/71 a 998/72.

8/2017/19

Č.j.1234/2017, AV MEDIA – Praha, Pražská 1335/63, Praha 10, ZOS schválilo dodání 4 ks
interaktivních tabulí pro ZŠ Sulice od firmy AV MEDIA – Praha, Pražská 1335/63, Praha 10.

8/2017/20

ZOS schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Sulice jako oprávněnou a povinným,
kterým je pan Tomáš Hlubuček. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene odpovídající právu
chůze, jízdy, uložení, vedení, provozu, údržby a oprav přípojek el. energie, plynu, kanalizace a pitné
vody, a to na pozemku v k.ú. Sulice, č.parc. 730/17.

Bere na vědomí:
8/2017/21

Č.j.1108/2017, Daniel Arslanian, Sportovní 242, 252 44 Psáry, ZOS projednalo a bere na vědomí
stavbu rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice (Nechánice), lokalita X, č.parc. 141/161, dle
přiložené dokumentace.

8/2017/22

Č.j. 1164/2017, Jana Čiháková, Oblouková 23, Jesenice, ZOS projednalo a bere na vědomí projekt
rodinného domu o dvou bytových jednotkách na pozemku v k.ú. Sulice (Želivec), č.parc. 981/15, dle
přiložené dokumentace s výjimkou napojení na kanalizaci a to z kapacitních důvodů.

8/2017/23

Č.j.1182/2017, UNIVES s.r.o., Pod Brentovou 6, Praha 5, ZOS projednalo a bere na vědomí
dokumentaci pro územní řízení na akci: „Králíček real s.r.o. – maloobchodní prodej a tisk etiket,
reklamní agentura“, a to na pozemku v k.ú. Sulice (Hlubočinka), č.parc. 690/1 a 690/13, dle přiložené
dokumentace.

8/2017/24

Č.j.1184/2017, TKF s.r.o., Praha 4, Budilovská 296/5, ZOS projednalo a bere na vědomí stavbu na
pozemku v k.ú. Sulice (Hlubočinka), č.parc. 690/15, název stavby: „Areál prodejny a půjčovny TKF“,
dle přiložené dokumentace.

8/2017/25

Č.j.1065/2017, Pavel Kružík, Klánova 324/43, Praha 4, ZOS bere na vědomí stavbu na pozemku v k.ú.
Sulice (Hlubočinka), č.parc. 681/44, dle přiložené dokumentace.

8/2017/26

Č.j.1066/2017, Pavel Kružík, Klánova 324/43, Praha 4, ZOS bere na vědomí stavbu na pozemku v k.ú.
Sulice (Hlubočinka), č.parc. 698/6, dle přiložené dokumentace.

Pověřuje:
1. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Příkazní smlouvy č.SML-Z-M-17-284 mezi Obcí Sulice jako příkazcem
a společností Regionální poradenská agentura s.r.o., Starobrněnská 20, Brno.
2. ZOS pověřuje starostu obce k podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí ČR.
3. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o sdružení finančních prostředků mezi Obcí Sulice a
jednotlivými „druhými investory“, předmětem smlouvy je modernizace komunikací s finálním bezprašným
povrchem na pozemcích v k.ú. Sulice ( Želivec), ulice K Hájku, č.parc. 985/4, 986/18, 985/31 a 981/1.
4. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o úvěru č. 0317437489 mezi Českou spořitelnou a.s., Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, Praha 4 a Obcí Sulice.
5. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy mezi firmou MATEO PACKING s.r.o., Svažitá 73,
Nechánice jako prodávající a Obcí Sulice jako kupující.
6. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy se spol. AB-CONT s.r.o., Kladská 465/4, Hradec Králové.
7. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o zřízení práva stavby mezi Obcí Sulice jako vlastníkem
pozemku a investorem - stavebníkem, paní Věrou Babickou, bytem Na Květnici 390, Nová Hospoda,
Kamenice.
8. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy nebo objednávky s firmou AV MEDIA – Praha, Pražská
1335/63, Praha 10
9. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Sulice jako oprávněnou a
povinným, kterým je pan Tomáš Hlubuček.
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