USNESENÍ č. 8/2019 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 12.11.2019
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 11 přítomných
Schválilo:
8/2019/1 ZOS schválilo připojení na kanalizační řad ve vlastnictví obce Sulice žadatele č.j.1257/2019, Ing. Ondřej
Tláskal, Na Vršku 269, Sulice.
8/2019/2 Č.j. 1228/2019, Jana Javůrková, Hlavní 139, Želivec, ZOS schválilo napojení pozemku v k.ú. SuliceŽelivec, č.parc.1038/4, na obecní vodovod a kanalizaci. Souhlas s napojením na vodovod kanalizaci je

platný po plné úhradě poplatků za možnost napojení stavebního pozemku na vodovod a
kanalizaci.
8/2019/3 ZOS schválilo Smlouvu o dodávce vody a odvodu vody do kanalizace č.00002 40818 mezi dodavatelem,
kterým je Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o., Černoleská 1600, Benešov a odběratelem, kterým je
Obec Sulice, a to pro odběrné místo Sulická 155, Sulice.
8/2019/4 Č.j. 1254/2019, č.j.1299/2019, Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, Školní 349, Želivec, ZOS
schválilo přijetí peněžitých darů pro Mateřskou školu Sluníčko, příspěvková organizace, dle přiloženého
seznamu.
8/2019/5 ZOS schválilo Partnerskou smlouvu mezi Obcí Sulice a Obcí Křížkový Újezdec jako partnerem,
předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce smluvních stran při umísťování dětí školního věku do
Základní školy Sulice, příspěvková organizace.
8/2019/6 ZOS schválilo „Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Sulice-Dopravní automobil“, kterou je nabídka firmy Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská
566, Trutnov, IČ 25931270.
8/2019/7 Č.j. 1286/2019, RNDr. Petra Adamová, Ph.D., Boční II 1401/1a, Praha 4, ZOS schválilo napojení pozemku
v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc. 874/22, na vodovod a kanalizaci. ZOS schválilo připojení
pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc. 874/22, na obecní komunikaci v ulici Dubová,
č.parc.803/5.
8/2019/8 Č.j1303/2019, Jakub Menhart, zakladatel Floorball Academy, Sportovní akce z.s., IČ: 01710699, ZOS
schválilo finanční příspěvek formou daru ve výši 20 000,-Kč na nákup florbalového vybavení pro děti
z kroužku Sulice a na pořádání akcí Floorball Academy.
8/2019/9 ZOS schválilo Rozpočtové opatření Obce Sulice č.3/2019.
8/2019/10 Č.j. 1316/2019, Základní škola Sulice, příspěvková organizace, Školní 343, Želivec, ZOS schválilo
rozpočet a střednědobý výhled Základní školy Sulice, příspěvková organizace, Školní 343, Želivec.
8/2019/11 ZOS schválilo Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.9.2019 na zhotovení stavby „Rozšíření kapacity –
Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace III“ mezi Obcí Sulice jako objednavatelem a
zhotovitelem, kterým je firma SAJAN a.s., Klimentská 1246/1, Praha 1.
8/2019/12 Č.j. 1314/2019, Základní škola Sulice, příspěvková organizace, Školní 343, Želivec, ZOS schválilo
poskytnutí investiční dotace na objednávkový stravovací systém ve školní jídelně dle přiložené
dokumentace.
8/2019/13 ZOS schválilo Smlouvu o zpracování osobních údajů mezi Obcí Sulice a firmou Erste Grantika Advisory
a.s., Jánská 448/10, Brno, předmětem smlouvy je zpracování osobních údajů v rámci poskytování služeb
v oblasti výběrových řízení a projektovém poradenství v oblasti dotací.
8/2019/14 ZOS v rámci výběru dodavatele komunální techniky pro obec Sulice a po posouzení předložených nabídek
vybralo jako vítěze firmu N&N Košátky s.r.o., traktory, zemědělská, lesní, stavební, komunální a dopravní
technika, Kropáčova Vrutice 111, IČ: 27636844.
8/2019/15 ZOS schválilo Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím
stacionárních kontejnerů mezi Obcí Sulice a firmou ASEKOL a.s., Praha 4, Československého exilu
2062/8.
8/2019/16 ZOS schválilo Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních
kontejnerů mezi Obcí Sulice a firmou ASEKOL a.s., Praha 4, Československého exilu 2062/8.
Odložilo:
8/2019/17 Č.j.1263/2019, Ing. Miroslav Šejna, Hlubočinka, ZOS odložilo rozhodnutí ve věci uzavření smlouvy mezi
obcí Sulice a Janem Rajterem, předmětem smlouvy je užívání veřejného prostranství v soukromém

vlastnictví a údržba komunikací na pozemcích v k.ú. Sulice-Hlubočinka, lokalita Vilapark Hlubočinka,
č.parc. 684/1, 681/39 a 681/3. Na základě sdělení právního zástupce obce pověřuje ZOS starostu obce
k odeslání dopisu pánům Rajterovi a Šejnovi s doplňujícími informacemi potřebných k případnému
uzavření smlouvy. Kopie dopisu je uložena u písemného vyhotovení Zápisu ze zasedání ZOS ze dne
12.11.2019.
8/2019/18 Č.j. 1308/2019, Jana Friedrichová, Ke Skalce 224, Želivec, ZOS odložilo žádost o provedení změny
v územním plánu obce Sulice týkající se pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 1038/49, a to požadované
změny ze zařazení „trvalý travní porost“ na zastavitelnou plochu.
8/2019/19 Č.j. 1318/2019, Jitka Kohelová, Werichova 851/11, Praha 5, ZOS odložilo žádost o provedení změny
územního plánu obce Sulice týkající se pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 1038/47, a to požadované
změny ze zařazení „trvalý travní porost“ na zastavitelnou plochu.
Bere na vědomí:
8/2019/20 Č.j.1228/2019, Jana Javůrková, Hlavní 139, Želivec, ZOS bere na vědomí stavbu rodinného domu na
pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 1038/4, dle přiložené dokumentace.
8/2019/21 Č.j. 1230/2019, Ing. arch. Renáta Hradečná, Jihozápadní II 1075/15, Praha 4, ZOS bere na vědomí stavbu
rodinného domu na pozemcích v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 141/17 a 141/18, dle přiložené
dokumentace.
8/2019/22 Č.j.1286/2019, RNDr. Petra Adamová, Ph.D., Boční II 1401/1a, Praha 4, ZOS bere na vědomí dokumentaci
ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení na akci „Novostavba rodinného domu v Sulicích, k.ú. Sulice,
na pozemku č.parc. 874/22“, lokalita Mandava, ulice Dubová, dle přiložené dokumentace.
8/2019/23 Č.j. 1219/2019, Petra Sedláčková, Na Rozcestí 34, Sulice, ZOS bere na vědomí žádost o vyjádření ke
stavbě „Přístavba a zádveří“ stávajícího rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice, č.parc. 490/4, dle
přiložené dokumentace.
8/2019/24 ZOS bere na vědomí návrh rozpočtu Obce Sulice na rok 2020.
Pověřuje:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dodávce vody a odvodu vody do kanalizace č.00002 40818
mezi dodavatelem, kterým je Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o., Černoleská 1600, Benešov a
odběratelem, kterým je Obec Sulice.
ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Partnerské smlouvy mezi Obcí Sulice a Obcí Křížkový Újezdec.
ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo mezi Obcí Sulice a firmou Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská
566, Trutnov, IČ 25931270.
ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Darovací smlouvy mezi Obcí Sulice a Jakubem Menhartem, Floorball
Academy, Sportovní akce z.s., IČ: 01710699.
ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.9.2019 na zhotovení stavby
„Rozšíření kapacity –Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace III“ mezi Obcí Sulice jako
objednavatelem a zhotovitelem, kterým je firma SAJAN a.s., Klimentská 1246/1.
ZOS pověřuje starostu k objednání vybrané komunální techniky u vybraného dodavatele a podpisu kupní
smlouvy.
ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení
prostřednictvím stacionárních kontejnerů mezi Obcí Sulice a firmou ASEKOL a.s., Praha 4, Československého
exilu 2062/8
ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím
stacionárních kontejnerů mezi Obcí Sulice a firmou ASEKOL a.s., Praha 4, Československého exilu 2062/8.
ZOS pověřuje starostu obce k odeslání dopisu pánům Rajterovi a Šejnovi s doplňujícími informacemi potřebných
k případnému uzavření smlouvy. Kopie dopisu je uložena u písemného vyhotovení Zápisu ze zasedání ZOS ze
dne 12.11.2019.
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