USNESENÍ č. 4/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 21. 4. 2015
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 11 přítomných
Schválilo:
Číslo usnesení

4/2015/1

Č.j. 427/2015, Ing. Jiří Roubík, Velký Újezd, ZOS schválilo projektovou
dokumentaci stavby rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice (obecní části
Nechánice, lokalita X), č.parc. 141/160, dle přiložené dokumentace.

4/2015/2

Č.j. 417/2015, Martin Zrůst, Praha 4, ZOS schválilo projekt výstavby
rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice, lokalita J, č.parc. 774/8,
dle přiložené dokumentace. ZOS schválilo napojení předmětného pozemku
na vodovodní a kanalizační řad ve vlastnictví obce Sulice.

4/2015/3

ZOS schválilo smlouvu o poskytnutí sponzorského daru mezi Oldřichem
Žilíkem, Želivec, jako sponzorem (dárcem) a Obcí Sulice jako obdarovanou,
předmětem smlouvy je finanční hotovost na pořádání setkání seniorů obce
Sulice.

4/2015/4

ZOS schválilo smlouvu o poskytnutí sponzorského daru mezi Jaroslavem
Sojkou, Chotilsko, jako sponzorem (dárcem) a Obcí Sulice jako obdarovanou,
předmětem smlouvy je finanční hotovost na pořádání setkání seniorů obce
Sulice.

4/2015/5

Č.j. 463/2015, Oldřich Koráb, Horní Jirčany, ZOS schválilo projekt stavby
rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice (obecní části Hlubočinka, lokalita
Vilapark Hlubočinka), č.parc. 628/7, dle přiložené dokumentace. ZOS
schválilo připojení předmětného pozemku na vodovod a kanalizaci
ve vlastnictví obce Sulice.

4/2015/6

ZOS schválilo navýšení odměn neuvolněných zastupitelů obce Sulice o 3,5%
v souladu se změnou nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon
funkce členů zastupitelstev, a to s platností od 1.5.2015.

4/2015/7

Č.j. 411/2015, Raná péče EDA, o.p.s., Praha 2, ZOS schválilo finanční dar
ve výši 5 000,- Kč na činnost terénní služby rané péče.

4/2015/8

Č.j. 503/2015, Zdeněk Zeman, Želivec, ZOS schválilo projekt výstavby
rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice (obecní části Hlubočinka, lokalita
Vilapark Hlubočinka), č.parc. 684/7, dle přiložené dokumentace. ZOS
schválilo napojení předmětného pozemku na vodovod a kanalizaci
ve vlastnictví obce Sulice.

4/2015/9

Č.j. 509/2015, Josef Skružný st., Josef Skružný ml., Pavla Šafránková,
Nechánice, ZOS schválilo dělení a prodej pozemků v k.ú. Sulice (obecní části
Nechánice), č.parc. 122/1, 122/2, 122/3 a 122/4, (nově vzniklých na základě
GP č.1599-12/2015 ověřeného dne 29.3.2015 z pozemků č.parc. 122/1
a 122/2), a to za celkovou cenu 50 000,- Kč.

4/2015/10

Č.j. 376/2015, Igor Sergeychuk, Praha 5, ZOS schválilo výstavbu rodinného
domu na pozemku v k.ú. Sulice (obecní část Želivec, lokalita Mandava), č.parc.
874/93, dle přiložené dokumentace. ZOS schválilo napojení předmětného
pozemku na vodovod a kanalizaci ve vlastnictví obce Sulice.

4/2015/11

Č.j. 373/2015, Ing. Dana Kubátová, Havlíčkův Brod, Ing. Jan Kučera, Praha 5,
ZOS schválilo projekt novostavby rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice
(obecní část Želivec, lokalita Mandava), č.parc. 874/86, dle přiložené
dokumentace. ZOS schválilo napojení předmětného pozemku na vodovod
a kanalizaci ve vlastnictví obce Sulice.

4/2015/12

ZOS projednalo a schválilo pořízení změny č.1 územního plánu obce Sulice.

4/2015/13

ZOS posoudilo nabídky jednotlivých firem na zpracování dokumentace v rámci
změny č.1 územního plánu Sulice. V souladu se stanovenými kritérii (nejnižší
nabídková cena) byla ZOS v rámci výběrového řízení, na projektanta –
zpracovatele změny č.1 územního plánu obce Sulice vybrána firma C.H.S.
Praha s.r.o., projekční a inženýrská společnost, Osadní 311/12, Praha 7

4/2015/14

ZOS schválilo Ing. Ondřeje Černila jako pověřeného zastupitele Obce Sulice
pro pořízení změny č.1 územního plánu obce Sulice.

4/2015/15

ZOS posoudilo nabídky jednotlivých firem na přípravu a organizaci zadávacího
řízení dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, na organizaci
zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení, na dodavatele
stavebních prací, na akci „Základní škola Sulice“. V souladu se stanovenými
kritérii (nejnižší nabídková cena) byla ZOS v rámci výběrového řízení
na organizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení,
na dodavatele stavebních prací, na akci „Základní škola Sulice“ vybrána firma
AAA zakázky, s.r.o., U Kamýku 284/11, Praha 4.

4/2015/16

Č.j. 544/2015, František Vítek, Hlubočinka, ZOS schválilo prodej nefunkčního
zahradního stroje Husqarna Rider PF 21 AWD Františku Vítkovi za cenu
3 000,- Kč.

4/2015/17

Č.j. 551/2015, Martin Štěpán, Želivec, ZOS schválilo projekt stavby rodinného
domu na pozemku v k.ú. Sulice (obecní části Želivec), č.parc. 985/24,
dle přiložené dokumentace. ZOS schválilo napojení předmětného pozemku
na vodovod a kanalizaci ve vlastnictví obce Sulice.

4/2015/18

ZOS schválilo partnerskou smlouvu mezi Obcí Sulice a ZŠ Kostelec u Křížků
jako partnerem. Předmětem spolupráce je vzájemná spolupráce smluvních stran
při přípravě, realizaci a provozu detašovaného pracoviště základní školy
v plánovaném objektu v obci Sulice (obecní části Želivec) na pozemku v k.ú.
Sulice, č.parc. 1100/37.

4/2015/19

ZOS schválilo partnerskou smlouvu mezi Obcí Sulice a firmou CFS s.r.o.,
Na Záhonech 1385/71, Praha 4 jako partnerem. Předmětem smlouvy je
vzájemná spolupráce smluvních stran při umísťování dětí předškolního věku
partnera do Mateřské školy Sluníčko Sulice-Želivec.

4/2015/20

Č.j. 552/2015, Bulldog reklama, Praha 10, Ing. Králík, ZOS schválilo pronájem
sloupů veřejného osvětlení pro instalaci navigačních tabulí v části obce Sulice
(obecní část Želivec) k umístění navigačních tabulí „Golf Kostelec“ o rozměru
1,2 x 0,8 m dle přiložené dokumentace za podmínek obecně závazné vyhlášky
obce Sulice č.5/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Spodní hrana navigační tabule nesmí být níže než 2m nad chodníkem terénem.

4/2015/21

ZOS schválilo podání žádosti o dotaci pro výzvu č.85A Regionálního
operačního programu střední Čechy pro oblast podpory – prioritní osa 1.
Doprava, oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura - místní
komunikace na akci „Soubor místních komunikací v obci Sulice - výstavba,
rekonstrukce a modernizace místních komunikací, které zajišťují nebo
vylepšují přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského
rozvoje ve vlastnictví obce“ a závazek spolufinancování akce (projektu)
v minimální výši 15 % z celkových uznatelných nákladů akce (projektu).

4/2015/22

ZOS schválilo vybudování chodníku ve Školní ulici na Želivci a přechodu
pro chodce se světelným dopravním značením na komunikaci II/603
dle přiložené dokumentace.

Odložilo:
4/2015/ 23

Č.j. 454/2015, Ing. Josef Nečesal, Dolní Břežany, ZOS odložilo žádost
o předběžný souhlas s připojením na vodu a kanalizaci na pozemku v k.ú.
Sulice (obecní části Želivec), č.parc. 985/16, v souvislosti s plánovanou
výstavbou 2 mycích boxů na mytí osobních aut dle přiložené dokumentace.

Pověřuje:
1. ZOS pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí sponzorského daru mezi
Oldřichem Žilíkem, Želivec, jako sponzorem (dárcem) a Obcí Sulice jako obdarovanou.
2. ZOS pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí sponzorského daru mezi
Jaroslavem Sojkou, Chotilsko, jako sponzorem (dárcem) a Obcí Sulice jako obdarovanou.
3. ZOS pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy s účastníky smlouvy - Josefem
Skružným st., Josefem Skružným ml., Pavlou Šafránkovou, Nechánice, ve věci prodeje
pozemků v k.ú. Sulice (obecní části Nechánice), č.parc. 122/1, 122/2, 122/3 a 122/4,
(nově vzniklých na základě GP č.1599-12/2015 ověřeného dne 29.3.2015 z pozemků
č.parc. 122/1 a 122/2), a to za celkovou cenu 50 000,- Kč.
4. ZOS pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo mezi Obcí Sulice a firmou C.H.S. Praha
s.r.o., projekční a inženýrská společnost, Osadní 311/12, Praha 7 týkající se pořízení 1.
změny územního plánu Sulice.

5. ZOS pověřuje starostu k podpisu příkazní smlouvy mezi Obcí Sulice a firmou AAA
zakázky, s.r.o., U Kamýku 284/11, Praha 4 týkající se organizace zadávacího řízení
formou zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací na akci
„Základní škola Sulice“.
6. ZOS pověřuje starostu k podpisu partnerské smlouvy mezi Obcí Sulice a ZŠ Kostelec
u Křížků jako partnerem.
7. ZOS pověřuje starostu k podpisu partnerské smlouvy mezi Obcí Sulice a firmou CFS
s.r.o., Na Záhonech 1385/71,Praha 4 jako partnerem.
8. ZOS pověřuje starostu obce k podání žádosti o dotaci na akci (projekt) „Soubor místních
komunikací v obci Sulice - výstavba , rekonstrukce a modernizace místních komunikací,
které zajišťují nebo vylepšují přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám
hospodářského rozvoje ve vlastnictví obce“ (včetně podpisu veškerých dokumentů
a příloh) pro výzvu č.85A Regionálního operačního programu střední Čechy pro oblast
podpory – prioritní osa 1. Doprava, oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura
- místní komunikace, společně se závazkem spolufinancování akce (projektu)
v minimální výši 15 % z celkových uznatelných nákladů akce (projektu).

Návrhová komise:
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