USNESENÍ č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 2. 9. 2014
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 10 přítomných:
Schválilo:
Číslo usnesení

7/2014/1
7/2014/2

7/2014/3
7/2014/4

7/2014/5

7/2014/6

7/2014/7

7/2014/8

7/2014/9

7/2014/10

7/2014/11

7/2014/12

7/2014/13
7/2014/14

Č.j. 813/2014, Jiří Hrábek, Želivec, ZOS schválilo stavbu dřevníku na pozemku
v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 1253/3, dle přiložené dokumentace.
ZOS schválilo smlouvu č.9414002348/180822 o nájmu plynárenského zařízení
mezi Obcí Sulice a společností RWE GasNet s.r.o., předmětem smlouvy je
plynárenské zařízení, dle specifikace ve smlouvě.
ZOS schválilo osazení dopravní značkou „Zákaz stání B29“, a to na levé straně
jednosměrné komunikace v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Křížka, č.parc. 1187.
Č.j. 981/2014, Eva Chytrá, Nechánice, ZOS schválilo vybudování nájezdu
k pozemku ve vlastnictví žadatelky v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 141/101, dle
přiložené dokumentace.
Č.j. 982/2014, Vít Barták, Želivec, ZOS schválilo vybudování výkopu a uložení
chráničky pro vedení telekomunikačního kabelu O2 na pozemku v k.ú. SuliceŽelivec, č.parc. 985/4, dle přiloženého plánku. Cena věcného břemene je
stanovena na 5.000,- Kč bez DPH.
Č.j. 1009/2014, ZOS schválilo dodatek č.5 ke smlouvě o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010
až 2019 (linka PID č.337).
ZOS schválilo prodloužení lhůty pro podání nabídky na prodej obecního
pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 141/104 o výměře 973m2, a to do
3.10.2014 do 14,00 hodin.
ZOS schválilo prodloužení lhůty pro podání nabídky na prodej obecního
pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 985/24 o výměře 1351 m2, a to do
3.10.2014 do 14,00 hodin.
ZOS schválilo smlouvu o sdružení finančních prostředků mezi Obcí Sulice na
straně jedné a ve smlouvě uvedenými vlastníky nemovitostí na straně druhé v ulici
Mezi Domky na Želivci. Předmětem smlouvy je plánovaná výstavba kanalizace
v předmětné lokalitě.
Č.j. 1080/2014, ZOS schválilo žádost majitelů přilehlých nemovitostí o připojení
na nově budovanou veřejnou kanalizační síť v ulici Mezi Domky na pozemku
v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 1137.
ZOS schválilo nabídku spolupráce s Regionální poradenskou agenturou, Brno,
v oblasti grantového poradenství, téma: „Operační program Životní prostředí“,
projekt: „Výsadba zeleně – Revitalizace městského (obecního) parku-památník
Na Křížkách v místní části Želivec“, zajištění realizačního managementu
ZOS schválilo zadávací dokumentaci pro zadání podlimitní veřejné zakázky na
služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Nové
založení a částečná obnova památného parku u rozhledny a památníku Na
Křížkách“
ZOS schválilo záměr prodeje části obecního pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka,
č.parc. 671/140, výměra 11m2, dle geometrického plánu č.1516-91/2014.
ZOS schválilo Rozpočtové opatření č.4/2014.

7/2014/15 ZOS schválilo přijetí darů Obci Sulice na provoz předškolního zařízení MŠ
Sluníčko Sulice-Želivec, dle specifikace dárců v přiloženém seznamu.
7/2014/16 Č.j. 1031/2014, Vilém Rypáček, Praha 9, ZOS schválilo stavbu rodinného domu
na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc. 803/6, včetně
napojení na technickou infrastrukturu ve vlastnictví obce, dle přiložené
dokumentace.
7/2014/17 Č.j. 1060/2014, František Kroupa, Marie Kroupová, Želivec, ZOS schválilo a
souhlasí s nabídkou odprodeje části pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 979/9,
ve vlastnictví Františka Kroupy a Marie Kroupové o výměře cca 34m2, dle
přiložené specifikace.
7/2014/18 Č.j. 1070/2014, Bohumila Medřická, Sulice, ZOS schválilo záměr oplocení
pozemku žadatelky v k.ú. Sulice-Sulice, č.parc. 496/1 a zřízení vjezdu na
pozemek č.parc. 496/1 z obecního pozemku č.parc.1180, dle přiložené
dokumentace.
7/2014/19 Č.j. 1069/2014, MŠ Sluníčko Sulice-Želivec, ZOS schválilo příspěvek na
stravování pro zaměstnance, a to z provozních prostředků obdržených od
zřizovatele v částce 20,- Kč na oběd pro jednoho zaměstnance ve školním roce
2014/2015.
7/2014/20 Č.j. 1068/2014, MŠ Sluníčko Sulice-Želivec, ZOS schválilo příspěvek na
učebnice a „Další vzdělávání pedagogických pracovníků“ pro zaměstnance –
pedagogy do celkové výše max.50 000,- Kč, a to z peněžních prostředků přijatých
od zřizovatele na provoz ve školním roce 2014-2015.
7/2014/21 Č.j. 1067/2014, MŠ Sluníčko Sulice-Želivec, ZOS schválilo pronájem 4.třídy za
účelem mimoškolní zájmové činnosti ve školním roce 2014/2015.
7/2014/22 Č.j. 1066/2014, MŠ Sluníčko Sulice-Želivec, ZOS schválilo výjimku z počtu 24
dětí na 28 dětí ve všech 4 třídách pro školní rok 2014/2015.
7/2014/23 Č.j. 1075/2014, Bestfin a.s., Zdeněk Říčař, ZOS schválilo záměr prodeje obecního
pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 1224/A, dle přiloženého návrhu
geometrického plánu a přiložené dokumentace.
7/2014/24 Č.j. 939/2014, Ing. arch. Lubomír Korčák, Plzeň, ZOS schválilo projekt vrtané
studny na pozemku v k.ú. Sulice-Sulice, č.parc. 730/2, dle přiložené dokumentace.
7/2014/25 Č.j. 1049/2014,Mgr. Ondřej Čtvrtečka, Olomouc, ZOS schválilo projekt stavby
rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc.
874/48, včetně napojení na technickou infrastrukturu ve vlastnictví obce, dle
přiložené dokumentace.
7/2014/26 VHS Benešov, Wilo CS s.r.o., ZOS schválilo nabídku dodávky vystrojení a
montáže v rámci rekonstrukce ČSOV v ulici Osmidomí a Na Větrově společně
s obcí Kamenice, dle přiložené specifikace. ZOS schválilo smlouvu o sdružení
finančních prostředků mezi Obcí Sulice a Obcí Kamenice týkající se rekonstrukce
ČSOV Na Větrově.
7/2014/27 Č.j. 1095/2014, Pavel Jantač, Želivec, Mgr. Karel Žatečka, Želivec, ZOS schválilo
vybudování přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky k rodinným
domům č.p. 135 (p. Jantač) a č.p. 295(p. Mgr. Žatečka).
7/2014/28 ZOS schválilo smlouvu o sdružení finančních prostředků mezi Obcí Sulice a
Občanským sdružením vlastníků pozemků lokality J Sulice. Předmětem smlouvy
je financování výstavby nového kanalizačního řadu v lokalitě J Sulice.
7/2014/29 Č.j. 1096/2014, Petr a Kateřina Kreuzovi, Želivec, ZOS schválilo záměr prodeje
pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Křížka, č.parc. 1187/2, výměra 85m2, dle
přiložené dokumentace.

7/2014/30 ZOS schválilo nabídku Komerční banky týkající se smlouvy o revolvingovém
úvěru ve výši 2 mil. Kč s individuální úrokovou sazbou.
Neschválilo:
7/2014/31 Č.j. 1027/2014, Robin Pokorný, Praha 8, ZOS neschválilo žádost o rozšíření
komunikace na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 1187.
7/2014/32 Č.j. 1020/2014, Ing. Josef Janeček, Kladno, ZOS neschválilo navržené snížení
ceny nabízeného pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 1081/3, o výměře
3001m2. Obec je i nadále je ochotna odkoupit pozemek za již dříve obcí
navrženou kupní cenu pozemku.
7/2014/33 Č.j. 971/2014, Lenka Zavoralová, ZOS neschválilo žádost o prominutí daru ve
výši 18 000,-Kč na týkající se podpory předškolního vzdělávání v MŠ Sluníčko
Sulice – Želivec.
7/2014/34 Č.j. 1041/2014, A.P.WALTR s.r.o. , Praha 4, Ing. Soňa Pokorná, ZOS neschválilo
záměr výstavby 2 rodinných domů o 2 bytových jednotkách na pozemcích v k.ú.
Sulice-Želivec, č.parc. 981/18 a 981/19, dle přiložené dokumentace.
7/2014/35 Č.j. 1040/2014, A.P.WALTR s.r.o. , Praha 4, Ing. Soňa Pokorná, ZOS neschválilo
sjezd na místní komunikaci a napojení na technickou infrastrukturu ve vlastnictví
obce v rámci akce: výstavba 2 rodinných domů o 2 bytových jednotkách na
pozemcích v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 981/18 a 981/19, dle přiložené
dokumentace.
Odložilo:
7/2014/36 Č.j. 1078/2014, Lesní hotel René s.r.o., ZOS odložilo návrh na pořízení změny
územního plánu na pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 124/10 a 124/14, a
to ze současného využití jako zeleň soukromá a vyhrazená/zeleň (ostatní plocha)
na využití jako OM-občanské vybavení.
7/2014/37 Č.j. 920/2014, PROJEKCE MÁŠA s.r.o., Škrdlovice, ZOS odložilo projednání
žádosti ve věci vyjádření se ke stavebnímu povolení na stavbu rodinného domu na
pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 141/154, dle přiložené dokumentace pro
zmatečnost žádosti.
7/2014/38 Č.j.1 097/2014, Marek Jonáš, Želivec, ZOS odložilo vyjádření o návrhu na
osazení zpomalovacího prahu do ulice Platanová na Želivci.
Pověřuje:
1.
ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy č.9414002348/180822 o nájmu
plynárenského zařízení mezi Obcí Sulice a společností RWE GasNet s.r.o.,
2.
ZOS pověřuje starostu k podpisu dodatku č.5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až
2019 (linka PID č.337).
3.
ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o sdružení finančních prostředků mezi
Obcí Sulice na straně jedné a ve smlouvě uvedenými vlastníky nemovitostí v ulici
Mezi Domky na Želivci na straně druhé.
4.
ZOS pověřuje starostu obce podpisem smlouvy se společností VHS Benešov s.r.o. ve
věci rekonstrukce ČSOV Na Větrově a Osmidomí.
5.
ZOS pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o sdružení finančních prostředků mezi
Obcí Sulice a Obcí Kamenice týkající se rekonstrukce ČSOV.
6.
ZOS pověřuje starostu k vypracování GP a vypracování a podpisu a kupní smlouvy
týkající se části pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 979/9, o výměře cca 34m2.

7.
8.

ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o sdružení finančních prostředků mezi
Obcí Sulice a Občanským sdružením vlastníků pozemků lokality J Sulice.
ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o revolvingovém úvěru mezi
Komerční bankou a Obcí Sulice.

Návrhová komise:
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Ivana Chrudimská:
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Starosta:

Ing. Petr Čuřík:

