USNESENÍ č. 5/2018 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 29.5.2018
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 10 přítomných
Schválilo:
5/2018/1

ZOS schválilo připojení na kanalizační řad ve vlastnictví Obce Sulice těchto žadatelů: Č.j.497/2018, Libor
Feřtr, Azalková, Želivec, lokalita Mandava, č.parc. 874/66, č.j.628/2018, Jitka a Jiří Machačovi, Ve Vilkách
175, Želivec.

5/2018/2

ZOS schválilo připojení na kanalizační řad ve vlastnictví Obce Sulice těchto žadatelů: Č.j. 497/2018 Libor
Feřtr, Azalková, Želivec, lokalita Mandava, č.parc. 874/66, Želivec.

5/2018/3

Č.j. 496/2018, Libor Feřtr, Azalková, Želivec, ZOS projednalo a schválilo vjezd na pozemek v k.ú. SuliceŽelivec, lokalita Mandava, č.parc. 874/68 ve vlastnictví obce, a to z pozemku č.parc. 874/66, dle přiložené
dokumentace.

5/2018/4

Č.j. 545/2018, Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8, Soňa Petrášková, ZOS schválilo finanční dar
na provoz Linky bezpečí na rok 2018 ve výši 7 500,- Kč.

5/2018/5

Č.j.548/2018, ZOS schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Sulice jako povinnou
a společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín, Teplická 874/8, jako oprávněnou, a to na základě smlouvy o
smlouvě budoucí č.IV-12-6020911 na zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Sulice, č.parc. 1181/1,
rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č.1869-14936/2018.

5/2018/6

ZOS schválilo Závěrečný účet Obce Sulice za rok 2017 společně s výsledkem hospodaření za rok 2017, a to
bez výhrad.

5/2018/7

ZOS schválilo Účetní závěrku Obce Sulice za rok 2017 bez výhrad dle předloženého protokolu. Protokol
se stává součástí zápisu.

5/2018//8

ZOS schválilo Rozpočtové opatření Obce Sulice č. 3/2018.

5/2018/9

ZOS stanovuje třináctičlenné Zastupitelstvo obce Sulice pro volební období 2018-2022.

5/2018/10

Č.j. 594/2018, Město Říčany, Městský úřad v Říčanech, Masarykovo náměstí 53/40, 251 68 Říčany, ZOS
schválilo poskytnutí dotace na úhradu výdajů na žáka, který je vzděláván ve 4.základní škole Nerudova
v Říčanech, příspěvková organizace, ve výši 3.325,- Kč.

5/2018/11

Č.j. 564/2018, 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 pro linku PID č.337 mezi Hlavním městem
Praha zastoupenou organizací ROPID, Rytířská 10, Praha 1, obcí Vestec, městem Jesenice, obcí Sulice, obcí
Kamenice, obcí Řehenice, obcí Nespeky a městem Pyšely na straně jedné jako objednatelé a ARRIVA CITY
s.r.o., U Stavoservisu 692/1b, Praha 10, na straně druhé jako dopravcem.

5/2018/12

Č.j.564/2018, ZOS schválilo Dodatek č.13 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 pro linky PID č.461 a 469 mezi Hlavním
městem Praha zastoupenou organizací ROPID, Rytířská 10, Praha 1, obcí Velké Popovice, obcí Kunice, obcí
Strančice, obcí Kamenice, obcí Sulice, obcí Petříkov, obcí Světice a obcí Březí na straně jedné jako
objednatelé a ARRIVA CITY s.r.o., U Stavoservisu 692/1b, Praha 10, na straně druhé jako dopravcem.

5/2018/13

Č.j. 564/2018, schválilo Dodatek č.9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 pro linku PID č. 335 mezi Hlavním městem
Praha zastoupenou organizací ROPID, Rytířská 10, Praha 1, obcí Kamenice, městem Jesenice, obcí Sulice,
obcí Kamenice, obcí Kostelec u Křížků, obcí Radějovice a obcí Křížkový Újezdec na straně jedné jako
objednatelé a ARRIVA CITY s.r.o., U Stavoservisu 692/1b, Praha 10, na straně druhé jako dopravcem.

5/2018/14

ZOS schválilo Darovací smlouvu mezi Obcí Sulice jako darující a SDH Nechánice jako obdarovaným,
předmětem smlouvy je obnos získaný za svoz železa.

5/2018/15

ZOS vybralo v rámci zakázky malého rozsahu na opravu povrchu komunikace a chodníku v ulici Ve Vilkách
na Želivci a v souladu se stanoveným kritériem, kterým je nejnižší cena, jako vítěze výběrového řízení firmu
Machido s.r.o., V Hranicích 155, Dolní Břežany.

5/2018/16

Č.j. 608/2018, Jaroslav Čuřík, K Oboře 792, Praha 4, ZOS schválilo odkup pozemku v k.ú. Sulice –
Hlubočinka, č.parc. 1196/15, výměra 113 m2, Obcí Sulice od pana Jaroslava Čuříka a to za cenu 100,Kč/m2.

5/2018/17

ZOS schválilo Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Dokument „Základní pravidla
postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů“ se stává součástí usnesení.

5/2018/18

ZOS schválilo Dodatek č.1 mezi Obcí Sulice jako objednatelem a firmou Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty
3967, Zlín, jako zhotovitelem, a to ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby podle občanského zákoníku
k provedení stavby „Rozšíření kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti“.

5/2018/19

Č.j. 505/2018, Město Říčany, Městský úřad v Říčanech, Masarykovo nám. 53/40, Říčany, ZOS schválilo
finanční spoluúčast ve výši 8 000,-Kč na projektu „ORP Říčany – Místní akční plány ve vzdělávání II“.

5/2018/20

Č.j.621/2018, ATELIER 4 s.r.o., projektová a inženýrská činnost, Podhorská 377/20, Jablonec nad Nisou,
ZOS souhlasí s demolici objektů na parcele v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc. 778, v částí obce Hlubočinka,
dle přiložené dokumentace.

5/2018/21

Č.j. 634/2018, Ing. Jan Kašpar, ZOS schválilo vypracování jednoduché studie včetně vizualizace dětského
hřiště a sportoviště na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc. 874/78

Bere na vědomí:
5/2018/22

Č.j. 499/2018, UNIVES s.r.o., Pod Brentovou 6, Praha 5, ZOS bere na vědomí dokumentaci pro stavební
povolení na stavbu: „Králíček real s.r.o. - maloobchodní, velkoobchodní prodej a tisk etiket, reklamní
agentura“ na pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc. 690/1 dle přiložené dokumentace.

5/2018/23

Č.j. 593/2018, Libor Kučera, Sulice, ZOS bere na vědomí stavbu rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice,
č.parc. 774/23, dle přiložené dokumentace.

Odložilo:
5/2018/24

Č.j. 634/2018, Ing. Jan Kašpar, ZOS odložilo rozhodnutí o nabídkové ceně na zhotovení projektové
dokumentace na dětské hřiště a sportoviště na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc.
874/78.

Pověřuje:
1. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy mezi obcí Sulice a Linkou bezpečí, z.s. ve věci
finančního daru na provoz Linky bezpečí pro rok 2018 ve výši 7 500,- Kč.
2. ZOS pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Sulice jako povinnou
a společností ČEZ Distribuce a.s., jako oprávněnou.
3. ZOS pověřuje starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Obcí Sulice jako darující
a Městem Říčany jako příjemcem.
4. 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 pro linku PID č.337.
5. ZOS pověřuje starostu obce Dodatek č.13 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 pro linky PID č.461 a 469.
6. ZOS pověřuje starostu obce Dodatek č.9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 pro linku PID č.335.
7. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Darovací smlouvy mezi Obcí Sulice jako darující a SDH Nechánice jako
obdarovaným.
8. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo mezi Obcí Sulice a firmou Machido s.r.o., V Hranicích
155.
9. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy mezi Jaroslavem Čuříkem jako prodávajícím a Obcí Sulice
jako kupující.
10. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Sulice jako objednatelem
a firmou Pozemní stavitelství Zlín a.s. jako zhotovitelem.
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