USNESENÍ č. 4/2019 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 21.5.2019
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 10 přítomných
Schválilo:
4/2019/1 ZOS schválilo Závěrečný účet Obce Sulice za rok 2018 společně s výsledkem hospodaření za rok

2018, a to bez výhrad.
4/2019/2 ZOS schválilo Účetní závěrku Obce Sulice za rok 2018 bez výhrad dle předloženého protokolu.
Protokol se stává součástí zápisu.
4/2019/3 ZOS schválilo žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Pořízení dopravního automobilu
pro obec Sulice“ v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí na rok
2019 a zároveň závazek obce spolufinancovat projekt z rozpočtu obce nad rámec poskytnuté dotace MV
GŘ HZS ČR číslo akce 014D241009145 (číslo žádosti JSDH-V2-2019-00448) a nad rámec poskytnuté
dotace Středočeským krajem prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání „Kofinancování účelových
investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2019 z rozpočtu Středočeského
kraje“
Oblast podpory:
„Pořízení
nového
dopravního automobilu“
Evidenční číslo:
HAS/DOP/038579/2019.
4/2019/4 Č.j.457/2019, MÚ Říčany, Masarykovo nám.53/40, ZOS schválilo poskytnutí dotace na úhradu výdajů ve
výši 3 213,- Kč na žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, který je vzděláván ve 4.základní škole
Nerudova Říčany, příspěvková organizace.
4/2019/5 Č.j. 462/2019, Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8, ZOS schválilo finanční podporu provozu Linky
bezpečí, z.s.ve výši 7 500,-Kč na rok 2019.
4/2019/6 Č.j.522/2019, Zuzana Paukertová, ZOS schválilo oplocení pozemku v k.ú. Sulice, lokalita K, č.parc.
775/25, jedná se o plot ze zeleného poplastovaného pletiva o výšce 160 cm a zahradní bránu přibližně
uprostřed pozemku č.parc. 775/25 širokou cca 360 cm v sousedství s pozemkem ve vlastnictví obce Sulice
č.parc. 775/19 v ulicí Pod Remízkem.
4/2019/7 ZOS a schválilo Směnnou smlouvu a zřízení věcného břemene mezi Obcí Sulice a Pavlem Roglem,
Obrněná 600, Nechánice, předmětem smlouvy je směna pozemků rozdělených podle geometrického plánu
č.1943-18481/2019 ze dne 21.3.2019, věcné břemeno je vyznačené na geometrickém plánu č.194318481/2019 na pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc.153/4 a odpovídá právu chůze na uložení, vedení,
provozu, údržby a opravy přípojek el. energie, plynu, kanalizace a pitné vody.
4/2019/8 Č.j.465/2019, Studio Mija, spol. s r.o., architektonická a projektová kancelář, Lounských 791/10, Praha 4,
ZOS schválilo napojení pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc. 803/19, na obecní
vodovod a kanalizaci.
4/2019/9 ZOS schválilo symboly obce Sulice (znak a vlajku obce Sulice).
4/2019/10 ZOS schválilo Smlouvu o dílo č. E7962 mezi Obcí Sulice jako objednatelem a firmou OTIS a.s., J.Opletala
3506/45, Břeclav jako zhotovitelem, předmětem smlouvy je servisní činnost na zdvihacím zařízení
v prostorách ZŠ Sulice.
4/2019/11 ZOS schválilo Smlouvu o poskytnutí daru mezi Obcí Sulice jako dárcem a Sborem dobrovolných hasičů
Nechánice, předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 7 242,- Kč.
4/2019/12 ZOS schválilo připojení na vodovodní řad ve vlastnictví obce Sulice těchto žadatelů: Č.j.440/2019,
Ing.Marek Kocián, Staroželivecká, č.parc.929/1 a 1340, Želivec, č.j.217/2019, Ing. Petr Fantyš, Svažitá 56,
Nechánice, č.j.550/2019, Ing. Dagmar Šimerlová, K Vrchánovu 571, č.j.557/2019, Ing. Božena Künzelová,
K Vrchánovu 85, Nechánice, č.j. 548/2019, Jiří Černický, K Vrchánovu č.parc. 141/114 a 198, Nechánice,
č.j.441/2019, Ing. Blanka Vondráčková, Lipová, č.parc.998/61, Želivec (2BJ).
4/2019/13 ZOS schválilo připojení na kanalizační řad ve vlastnictví obce Sulice těchto žadatelů: Č.j.440/2019,
Ing.Marek Kocián, Staroželivecká, č.parc.929/1 a 1340, Želivec, Ing. Petr Fantyš, Svažitá 56, Nechánice,
č.j.441/2019, Ing. Blanka Vondráčková, Lipová, č.parc.998/61, Želivec (2BJ).
4/2019/14 Č.j.307/2019, Martina Hejnová, K Novému dvoru 178/23, Praha 4. ZOS schválilo napojení pozemku
č.parc.803/37 v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava, na obecní vodovod a kanalizaci (2BJ).
4/2019/15 Milota Kladno, spol. s r.o., projekční kancelář, Kladno, Huťská 1557, schválilo cenovou nabídku na
architektonickou studii pod názvem „Rozšíření kapacity ZŠ Sulice IV. etapa, dostavba stravovacího
provozu a tělocvičny vč. zajištění bezbariérovosti“, ZOS projednalo a schválilo Smlouvu o dílo na
zhotovení architektonické studie pod názvem „Rozšíření kapacity ZŠ Sulice IV. etapa, dostavba
stravovacího provozu a tělocvičny vč. zajištění bezbariérovosti“ mezi Obcí Sulice jako objednatelem a

firmou MILOTA Kladno spol. s.r.o., Huťská 1557, Kladno, jako zhotovitelem. ZOS pověřuje starostu obce
k podpisu Smlouvy o dílo na zhotovení architektonické studie.
4/2019/16 A. K., Sulice, ZOS schválilo finanční příspěvek formou daru na speciální dietu pro chronicky nemocného
nezletilého člena rodiny ve výši 24 000,- Kč/rok, a to na roky 2019 až 2022. Dar bude poskytován
každoročně v letech 2019 až 2022 na účet zákonného zástupce nezletilého člena rodiny, a to ke dni 31.5.
příslušného kalendářního roku. Podmínkou čerpání daru v jednotlivých letech je domicil nezletilého člena
domácnosti v obci Sulice.
4/2019/17 ZOS schválilo finanční odměnu při příležitosti významného životního jubilea zastupitelům obce Sulice
v souladu se zákonem 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení), a to Marii Šimonicové, Petru
Kreuzovi a Oldřichu Švábkovi.
4/2019/18 ZOS rozhodlo o zrušení zadávacího řízení týkající se veřejné zakázky pod názvem: „Rozšíření kapacity –
MŠ Sluníčko, příspěvková organizace“.
4/2019/19 Č.j.119/2019, Martin Bína, Jesenická 216, Zlatníky – Hodkovice schválilo prodloužení vodovodního a
kanalizačního řadu (dále jen prodloužení TI) na pozemcích v k.ú. Sulice (Nechánice) č.parcelní 129/33,
124/85 a 127/97 dle předložené situace z projektu. Souhlas obce Sulice s prodloužením TI nenahrazuje
souhlas vlastníků pozemků se stavbou a umístěním zařízení TI. Stavbu prodloužení TI provede žadatel na
vlastní náklady a po dokončení a kolaudaci (nebo obdobném právním aktu povolujícím trvalé užívání řadů
TI), převede vybudovanou TI bezplatně na obec Sulice, a to nejpozději do 60 dnů od kolaudace nebo
obdobného právního aktu povolující trvalé užívání řadů TI. K pozemku číslo parcelní 127/97 v k.ú. Sulice
(Nechánice) bude ke dni převodu TI zřízeno věcné břemeno spočívající minimálně v právu chůze a jízdy,
uložení, vedení, provozu, údržby a opravy řadů a přípojek kanalizace a vody.
Obec vydává souhlas s napojením pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, lokalita X, č.parc.124/89 na vodovod
a kanalizaci. Souhlas je podmíněn dostavbou a předáním prodloužení TI do vlastnictví obce Sulice.
Bere na vědomí:
4/2019/20 Č.j. 465/2019, Studio Mija, spol. s r.o., architektonická a projektová kancelář, Lounských 791/10, Praha 4,
ZOS bere na vědomí projekt pro společné řízení na akci: „Rodinný dům Mandava“ na pozemku v k.ú.
Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc. 803/19, dle přiložené dokumentace.
4/2019/21 Č.j. 307/2019, Martina Hejnová, K Novému dvoru 178/23, Praha 4, ZOS bere na vědomí projekt
novostavby rodinného domu o dvou bytových jednotkách na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita
Mandava, č.parc. 803/37, dle přiložené dokumentace.
Pověřuje:
1. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Obcí Sulice jako
poskytovatelem a Městem Říčany jako příjemcem dotace.
2. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy mezi Obcí Sulice jako darující a Linkou bezpečí, z.s.,
Ústavní 95, Praha 8 na částku 7 500,- Kč pro rok 2019.
3. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Směnné smlouvy a zřízení věcného břemene mezi Obcí Sulice a Pavlem
Roglem, Obrněná 600, Nechánice.
4. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo č. E7962 mezi Obcí Sulice jako objednatelem a firmou
OTIS a.s., J.Opletala 3506/45, Břeclav jako zhotovitelem.
5. ZOS pověřuje starostu obce k předložení žádosti o schválení symbolů obce Sulice do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky.
6. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí daru mezi Obcí Sulice jako dárcem a Sborem
dobrovolných hasičů Nechánice jako obdarovaným.
7. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo na zhotovení architektonické studie pod názvem „Rozšíření
kapacity ZŠ Sulice IV. etapa, dostavba stravovacího provozu a tělocvičny vč. zajištění bezbariérovosti“ mezi Obcí
Sulice jako objednatelem a firmou MILOTA Kladno spol. s.r.o., Huťská 1557, Kladno, jako zhotovitelem.
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