USNESENÍ č. 12/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 16. 12. 2014
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 11 přítomných
schválilo jednomyslně:
Číslo usnesení

12/2014/1

Č.j. 1575/2014, Ing. arch. Korčák, Plzeň, Ing. Oleg Hanzal, Praha 10, ZOS
schválilo projektovou dokumentaci novostavby rodinného domu na pozemku
v k.ú. Sulice, č.parc. 475, 730/2 a 1183 a žádost o vydání souhlasu s připojení
na kanalizační řad ve vlastnictví obce Sulice, a to pozemku v k.ú. Sulice,
č.parc. 730/2, 475 a 1183.

12/2014/2

Č.j.1519/2014, Josef Skružný, Ing. Pavla Šafránková, Nechánice, ZOS vzalo
na vědomí žádost a schválilo záměr prodeje obecních pozemků v k.ú. SuliceNechánice, č.parc. 122/1 a 122/2.

12/2014/3

Č.j. 1524/2014, č.j.1554/2014 a 1622/2014, MŠ Sluníčko Sulice-Želivec, ZOS
schválilo přijetí peněžitých darů účelově určených pro Mateřskou
školu Sluníčko Sulice-Želivec od MUDr. Jaroslava Hulverta, Jiřího Hrábka a
Jaroslava Matuly.

12/2014/4

Č.j. 1526/2014, č.j.1588/2014, ZOS a schválilo připojení na kanalizační řad ve
vlastnictví obce Sulice, žadatelem je Petr Švec, Želivec, č.parc. 985/11 a Petra
Sedláčková, Sulice, ul. Na Rozcestí č.p. 34.

12/2014/5

ZOS schválilo smlouvu o poskytnutí sponzorského daru mezi firmou AGORA
s.r.o., Staroželivecká 190, Želivec, jako sponzorem a Obcí Sulice jako
obdarovanou. Předmětem smlouvy je finanční částka ve výši 10 000,- Kč
určená na pořádání setkání seniorů obce Sulice.

12/2014/6

Obec Sulice, ZOS schválilo dělení pozemku dle geometrického plánu č.151691/2014 ze dne 20.5.2014 a změnu využití nově odděleného pozemku
č.parc.st. 989 z využití „ostatní plocha“ na „zastavěná plocha“.

12/2014/7

Obec Sulice, ZOS schválilo dělení pozemku dle geometrického plánu č.15569082/2014 ze dne 15.10.2014 a změnu využití nově odděleného pozemku
č.parc. 979/48 z využití „zahrada“ na „ostatní plocha, ostatní komunikace“.

12/2014/8

Č.j. 1533/2014, Bohumír Altman, Sulice, ZOS schválilo připojení na
vodovodní a kanalizační řad ve vlastnictví obce Sulice, a to domu č.e. 052.

12/2014/9

Č.j. 1348/2014, Jakub Háček, Sulice, č.j.1351/2014, Lukáš Malínek, Sulice,
č.j.1588/2014, Petra Sedláčková, Sulice, ZOS schválilo připojení na vodovodní
řad ve vlastnictví obce Sulice, a to domu v ulici K Návsi č.p. 11, domu v ulici
U Kapličky č.p. 705 a domu v ul. Na Rozcestí č.p. 34.

12/2014/10

Č.j. 1534/2014, X-servis invest s.r.o., Pavel Hořeňovský, Praha 3, ZOS
schválilo stavbu rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc.
701/16, dle přiložené dokumentace.

12/2014/11

Č.j. 1553/2014, MŠ Sluníčko Sulice-Želivec, ZOS schválilo čerpání finančních
prostředků na odměny pro zaměstnance – nepedagogy, a to v celkové výši
30 000,- Kč.

12/2014/12

ZOS schválilo smlouvu o provedení technického dozoru investora, etapy
realizace investiční akce „Revitalizace městského (obecního) parku – památník
Na Křížkách“ mezi objednatelem Obcí Sulice a zhotovitelem Ing. Evou
Vodrážkovou, Praha 1.

12/2014/13

MESSY s.r.o, Kamenice, manželé Hritzovi, Želivec, ZOS schválilo nákup
pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 986/20,výměra 9m2, nabízená celková
cena 500,- Kč.
ZOS schválilo kupní smlouvu na pozemek v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc.
986/20, výměra 9m2, celková cena 500,- Kč, a to mezi firmou MESSY s.r.o,
Olivová 1412, Olešovice, jako prodávajícím a Obcí Sulice jako kupujícím.

12/2014/14

MŠ Sluníčko Sulice - Želivec, ZOS schválilo stanovení objemu zálohově
vyplacených závazných finančních ukazatelů na 1. čtvrtletí 2015 v návaznosti
na schválené rozpočtové provizorium Obce Sulice - zřizovatele MŠ Sluníčko
ve výši 654.000,- Kč.

12/2014/15

ZOS bere na vědomí informaci o provedení závěrečné úpravy rozpočtu obce
Sulice za rok 2014.

12/2014/16

ZOS schvaluje a pověřuje starostu obce k provádění a odsouhlasení
rozpočtových opatření – pohyby v rámci dotací, položek v rámci paragrafů a
částky nepřesahující 100 000,- Kč mezi paragrafy.

12/2014//17

ZOS schválilo půjčku v rámci změny podmínek dotace na komunální techniku
ve výši 750 000,- Kč s úrokem 0,5 % p.a. na překlenovací období do 31.3.2015
mezi Petrem Čuříkem, Hlubočinka, jako věřitelem a Obcí Sulice jako
dlužníkem.

12/2014/18

ZOS se usneslo poskytnout občanům obce Sulice hlášeným k trvalému pobytu
ke dni 31.12.2014 v obecních částech obce Sulice, Želivec, Hlubočinka a
Nechánice stabilizační příspěvek na svoz komunálního odpadu (SKO) pro rok
2015 a to bez ohledu na věk žadatele. Žádost lze podat v období od 1.1.2015 do
31.3.2015 dle pravidel schválených ZOS. ZOS stanovilo výši příspěvku pro rok
2015 na částku 100,- Kč na osobu. ZOS pověřuje výkonem poskytování
stabilizačního příspěvku na svoz komunálního odpadu (SKO) pro rok 2015
z rozpočtu obce Sulice Obecní úřad Sulice.

12/2014/19

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, ZOS schválilo nabytí
zemědělského pozemku v k.ú. Sulice, č.parc. 441/3, do vlastnictví Obce Sulice,
podle zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu.

12/2014/20

ZOS schválilo prodloužení smlouvy o patrolaci a zajištění výjezdu na
multifunkčním dohledovém centru - pultu centrální ochrany ALKOM mezi
firmou ALKOM a.s. jako dodavatelem a Obcí Sulice jako objednatelem, a to
na období do 31.12.2015.

12/2014/21

ZOS schválilo dělení pozemku v k.ú. Sulice - Hlubočinka, č.parc. 1289 dle
návrhu geometrického plánu č.1573-9394/2014. ZOS schválilo záměr Obce
Sulice prodat nově navržený a oddělený pozemek č.parc. 1294/3 o výměře
45m2, dle návrhu geometrického plánu č.1573-9394/2014.

12/2014/22

ZOS schválilo přesun finančních prostředků v položce závazných ukazatelů
neinvestičních příspěvků stanovených zřizovatelem pro MŠ Sluníčko Sulice Želivec, a to částky 88 904,- Kč ze závazného ukazatele „mzdové náklady
nepedagogických zaměstnanců“ do závazného ukazatele „neinvestiční
příspěvek“.

Bere na vědomí:
11/2014/23
Č.j. 1514/2014, Aneta Lukešová, Petr Janovský, Sulice, ZOS bere na vědomí
oznámení zkušebního vrtu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc.1038/29.
11/2014/24

ZOS bere na vědomí informaci o přípravě „Závěrečné úpravy rozpočtu obce
Sulice za rok 2014“.

Pověřuje:
1. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o poskytnutí sponzorského daru mezi
firmou AGORA s.r.o., Staroželivecká 190, Želivec, jako sponzorem a Obcí Sulice
jako obdarovanou.
2. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o provedení technického dozoru etapy
realizace investiční akce „Revitalizace městského (obecního) parku – památník Na
Křížkách“ mezi objednatelem Obcí Sulice a zhotovitelem Ing. Evou Vodrážkovou,
Praha 1.
3. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy na pozemek v k.ú. Sulice Želivec, č.parc. 986/20, výměra 9 m2, celková cena 500,- Kč a to mezi firmou
MESSY s.r.o, Olivová 1412, Olešovice, jako prodávajícím a Obcí Sulice jako
kupujícím.
4. ZOS pověřuje starostu obce k provádění a odsouhlasení rozpočtových opatření –
pohyby v rámci dotací, položek v rámci paragrafů a částky nepřesahující 100 000,- Kč
mezi paragrafy.
5. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu dodatku smlouvy o patrolaci a zajištění výjezdu
na multifunkčním dohledovém centru - pultu centrální ochrany ALKOM mezi firmou
ALKOM a.s. jako dodavatelem a Obcí Sulice jako objednatelem.
6. ZOS pověřuje 1. místostarostu k podpisu smlouvy na půjčku v rámci změny podmínek
dotace na komunální techniku ve výši 750 000,- Kč s úrokem 0,5 % p.a. na
překlenovací období do 31.3.2015 mezi Petrem Čuříkem, Hlubočinka, jako věřitelem
a Obcí Sulice jako dlužníkem.
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