USNESENÍ č. 10/2018 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 31.10.2018
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 12 přítomných
Schválilo:
10/2018/1

Č.j.1054/2018, Sdruţení dobrovolných hasičů Nechánice, ZOS schválilo finanční příspěvek formou
finančního daru ve výši 15 000,- Kč na činnost SDH Nechánice.

10/2018/2

Č.j.1147/2018, Baby Box pro odloţené děti - STATIM, Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10, ZOS schválilo
finanční příspěvek formou finančního daru na vybudování nového baby boxu ve Slaném ve výši 5 000,-Kč.

10/2018/3

Č.j.1166/2018, Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, Školní 349, 251 68 Ţelivec, ZOS
schválilo přijetí peněţitých darů pro Mateřskou školu Sluníčko, příspěvková organizace, dle přiloţeného
seznamu.

10/2018/4

Č.j.1168/2018, MěÚ v Říčanech, Masarykovo nám.53/40, 251 01 Říčany, ZOS schválilo Ing. Ondřeje
Černila jako určeného zastupitele pro pořizování ÚPD ve smyslu stavebního zákona.

10/2018/5

Č.j.1210/2018, Ivan Kolář, Jahodová 232, 251 68 Sulice, ZOS schválilo odkoupení pozemků Obcí Sulice, a
to pozemků v k.ú. Sulice č.parc. 681/41 a č.parc. 681/42 a podíl na pozemku v k.ú. Sulice, č.parc. 681/3,
celková cena za všechny zmíněné pozemky činí 1,- Kč.

10/2018/6

Č.j.1190/2018, Libor Dobrovolný, Schulhoffova 763/3, Praha 4, ZOS souhlasí s umístěním dřevostavby
bez základů na pozemku v k.ú. Sulice, č.parc. 164/2, pro ustájení koňů a kolny na uskladnění krmiva, dle
přiloţené dokumentace.

10/2018/7

Č.j.1205/2018, Jan Kukačka, Elektro, projekční práce, Sázavská 508, Čerčany 257 22, ZOS schválilo
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IZ-12-6001341/2
mezi Obcí Sulice jako budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín, Teplická 874/8, 405 02
jako budoucí oprávněnou. Předmětem smlouvy je stavba zařízení distribuční soustavy – Sulice, Dubová –
kNN p.č.874/50, napojená na stávající kabelové vedení na pozemku č.parc. 874/116 ve vlastnictví obce.

10/2018/8

ZOS schválilo Dodatek č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní – koupě pozemku Sulice, ul. Hlavní, a to
mezi Obcí Sulice jako budoucí prodávající a společností Lidl Česká republika v.o.s., Praha 5, Nároţní
1359/11, 158 00.

10/2018/9

Č.j.1211/2018, Integrovaná doprava Středočeského kraje, Rytířská 406/10, Praha 1, ZOS schválilo aktuální
dopravní řešení ke světelně signalizačním zabezpečením v katastrálním území obce Sulice.

10/2018/10 ZOS na základě předloţené nabídky schválilo prodej části pozemku o výměře 973 m2, č.parc. 141/104
odděleného na základě GP číslo 1510-8233/2014, a to Obcí Sulice panu Miroslavu Hořejšímu, Sušická
28/850, Praha 6 za celkovou cenu 2 919 000,- Kč.
10/2018/11 Č.j. 1230/2018, Král & Král s.r.o., Čenětice 15, Kříţkový Újezdec 251 68, ZOS schválilo kácení a
následný odkup napadených stromů kůrovcem v obecním lese na Hlubočince v rozsahu cca 100 m3 a
nabídku na odkup jiţ vykácených stromů v rozsahu cca 10 m3.
10/2018/12 ZOS schválilo nákup ojetého vozidla pro potřeby technických sluţeb obce v ceně do 200 000,- Kč.
10/2018/13 ZOS schválilo projektovou dokumentaci pro ÚR a SP pro stavbu „Dětské hřiště a sportoviště Mandava“ na
pozemku v k.ú. Sulice-Ţelivec, lokalita Mandava, č.parc.874/78.
10/2018/14 Č.j.1227/2018, Jakub Menhart, Sportovní akce z.s., Za Vápenkou 333, 252 44 Psáry, ZOS schválilo
finanční příspěvek formou finančního daru ve výši 20 000,-Kč na pořádání florbalových turnajů Floorball
Academy.
10/2018/15 ZOS projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši min. 5 % z prostředků zřizovatele v rámci projektu
pod názvem „Prakticky v odborných předmětech v ZŠ Sulice“ podaný Základní školou Sulice, příspěvková
organizace, v rámci 4.výzvy – MAS Říčansko - IROP – Školství a vzdělávání 2018.
ZOS schválilo předfinancování výše uvedeného projektu zřizovatelem Základní škole Sulice, příspěvková
organizace, formou finanční výpomoci ve výši max. 3 mil. Kč, kterou Základní škola Sulice, příspěvková
organizace v případě obdrţení dotace vrátí zpět zřizovateli.
V případě neobdrţení dotace z výše uvedené 4. výzvy – MAS Říčansko - IROP – Školství a vzdělávání
2018 je Základní škola Sulice, příspěvková organizace povinna toto sdělit zřizovateli do pěti dnů od
obdrţení informace o nepřidělení prostředků dotace. V takovém případě rozhodne zřizovatel Základní
školy Sulice, příspěvková organizace o dalším postupu a čerpání prostředků z rozpočtu obce. Základní
škola Sulice, příspěvková organizace je oprávněna poţádat o čerpání prostředků z prostředků zřizovatele
před případným obdrţením dotace do max. výše 1 mil. Kč. Před čerpáním prostředků zřizovatele je
povinna předloţit zřizovateli dokumenty, které prokazují postup zadání zakázky v souladu s § 24 a násl.

zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, a to oslovením nejméně 3 potenciálních
dodavatelů.
Prostředky budou čerpány na vybavení učeben cizích jazyků, digitálních technologií, na interaktivní tabule,
na vybavení přírodovědné učebny včetně pomůcek, na vybavení učebny pro řemeslné obory včetně nářadí,
na venkovní altán a skleník.
10/2018/16 Základní škola Sulice, příspěvková organizace, Školní 343, 251 68 Ţelivec, ZOS schválilo zrušení
závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2018 pro ZŠ Sulice, příspěvková organizace. Důvodem je nesoulad u
příspěvku na mzdové náklady nepedagogických pracovníků s ostatními provozními náklady.
Bere na vědomí:
10/2018/17 Č.j.1189/2018, Česká spořitelna, a.s., ZOS bere na vědomí oznámení o přijetí usnesení valné hromady
České spořitelny, a.s., o nuceném přechodu všech akcií vlastněných ostatními akcionáři na Erste Group
Bank AG.
10/2018/18 ZOS bere na vědomí projekt pod názvem „Prakticky v odborných předmětech v ZŠ Sulice“ podaný ZŠ
Sulice v rámci 4.výzvy – MAS Říčansko - IROP – Školství a vzdělávání 2018.
Pověřuje:
1. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy mezi Obcí Sulice jako darující a Sdruţením dobrovolných
hasičů Nechánice jako obdarovaným.
2. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy mezi Obcí Sulice jako darující a společností Baby Box
pro odloţené děti - STATIM, Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 jako obdarovanou.
3. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy mezi Obcí Sulice jako kupující a Ivanem Kolářem, Jahodová
232, 251 68 Sulice, jako prodávajícím.
4. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č.IZ-12-6001341/2 mezi Obcí Sulice jako budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín,
Teplická 874/8, 405 02 jako budoucí oprávněnou.
5. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní mezi Obcí Sulice jako
budoucí prodávající a společností Lidl Česká republika v.o.s., Praha 5, Nároţní 1359/11, 158 00.
6. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy mezi Obcí Sulice jako kupující a panem Miroslavem
Hořejším, Sušická 28/850, Praha 6, jako kupujícím.
7. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo mezi Obcí Sulice a firmou Král & Král s.r.o., Čenětice 15,
Kříţkový Újezdec.
8. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy mezi Obcí Sulice jako kupující a příslušným prodejcem
automobilu jako prodávajícím.
9. ZOS pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy mezi Obcí Sulice jako darující a Jakubem Menhartem,
Sportovní akce z.s., Za Vápenkou 333, 252 44 Psáry, jako obdarovaným.
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