USNESENÍ č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 16. 6. 2015
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 12 přítomných
Schválilo:
(číslo usnesení)

7/2015/1

7/2015/2
7/2015/3

7/2015/4

7/2015/5

7/2015/6

7/2015/7

7/2015/8
7/2015/9

ZOS schválilo nabytí pozemku v k.ú. Sulice, č.parc. 671/149, do vlastnictví
Obce Sulice prostřednictvím Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a, Praha 3, podle zákona č.503/2012 o Státním pozemkovém úřadu.
VHS Benešov s.r.o., Černoleská 1600, Benešov, ZOS schválilo provozní řád
vodovodu Hlubočinka.
Č.j. 809/2015, Bohumila Medřická, K Návsi 10, Sulice, ZOS schválilo zařazení
pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc. 761/80 do projednávání 1. změny
ÚP obce Sulice, jako zastavitelnou plochu pro účely bydlení.
Č.j.764/2015, Jana Svocáková, Hlavní 882, Hlubočinka, Č.j.816/2015, Bohdan
Mixánek, Ke Skalce, Želivec, č.parc. 1049/51, ZOS schválilo připojení
na vodovodní řad ve vlastnictví Obce Sulice.
Č.j. 817/2015, Marie Brabcová, Hlavní 872, Hlubočinka, ZOS schválilo
připojení na kanalizační a vodovodní řad ve vlastnictví Obce Sulice.
Č.j. 797/2015, ZOS schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti
č.IV-12-6010399/002 Nechánice, kNN pro č.k.141/102,103 mezi povinnými,
kterými jsou Eva Chytrá, Nechánice, Věra Kumbálková, Nechánice, RNDr.
Jana Matesová, Nové Dvory a Obec Sulice na straně jedné a oprávněnou,
firmou ČEZ Distribuce a.s., Děčín, Teplická 874/8, zastoupenou firmou AZ
Elektrostav, Nymburk, Bobnická 2020 na straně druhé, v návaznosti na
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.IV-126010399/VB004a-c, rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém
plánu č.1478-7654/2014.
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ZOS schválilo doplněk č.1 provozního řádu recyklační plochy dřevních,
stavebních a velkoobjemových odpadů Želivec, Oldřich Žilík, zemní práce.
Č.j. 788/2015, Mgr. Miloš Říčař, Jenišovice, Ing. Daria Říčařová, Lipov, ZOS
schválilo projektovou dokumentaci pro vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení stavby „Rodinný dům“ na pozemku v k.ú.
Sulice-Nechánice, č.parc.1310. ZOS schválilo napojení předmětného pozemku
na obecní vodovod.
ZOS schválilo Obecně závaznou vyhlášku Obce Sulice č.1/2015 o zřízení
obecní policie.
VHS Benešov, s.r.o., Černoleská 1600, Benešov, ZOS schválilo účast
v projektu „Chytré měření v obci Sulice“. ZOS žádá VHS Benešov
o předložení návrhu smlouvy s dobou udržitelnosti nejméně po dobu trvání
koncesní smlouvy.

7/2015/10

7/2015/11

7/2015/12

7/2015/13

7/2015/14
7/2015/15

ZOS schválilo příkazní smlouvu mezi firmou AQ plus s.r.o., Praha 7, U Uranie
7/1414, jako příkazníkem a Obcí Sulice jako příkazcem. Předmětem smlouvy
jsou činnosti potřebné k vyřízení žádosti o poskytnutí finanční podpory
na projekt „Základní škola Sulice“ včetně poskytování služeb v oblasti
technického, finančního a ekonomického poradenství.
ZOS schválilo příkazní smlouvu č. SML-Z-15-147 mezi Obcí Sulice jako
příkazcem a firmou RPA Dotace s.r.o., Koutného 2269/3, Brno-Líšeň, jako
příkazníkem, předmětem smlouvy jsou konzultační a poradenské služby
pro zpracování žádosti o dotaci k projektu. „Dokanalizování obce Sulice
s výstavbou ČOV“.
ZOS schválilo příkazní smlouvu č. SML-Z-ZP-15-147 mezi Obcí Sulice jako
příkazcem a firmou RPA Tender s.r.o., Starobrněnská 20, Brno, jako
příkazníkem, předmětem smlouvy jsou konzultační a poradenské služby
pro zajištění výběrového řízení k projektu „Dokanalizování obce Sulice
s výstavbou ČOV“.
ZOS schválilo příkazní smlouvu č. SML-Z-ZP-15-147 mezi Obcí Sulice jako
příkazcem a firmou RPA Tender s.r.o., Starobrněnská 20, Brno, jako
příkazníkem, předmětem smlouvy jsou konzultační a poradenské služby
pro zajištění realizačního managementu k projektu „Dokanalizování obce
Sulice s výstavbou ČOV“.
ZOS schválilo smlouvu o podnikatelském (investičním) úvěru mezi Komerční
bankou a.s., Praha1, Na Příkopě 33, jako poskytovatelem a Obcí Sulice, výše
úvěru činí 10 mil. Kč, účel úvěru je výstavba Základní školy Sulice, doba
splatnosti 10 let, pevná úroková sazba 1,4 % p.a.
ZOS schválilo smlouvu o podnikatelském (investičním) úvěru mezi Komerční
bankou a.s., Praha1, Na Příkopě 33, jako poskytovatelem a obcí Sulice, výše
úvěru činí 15 mil. Kč, účel úvěru je výstavba kanalizace a ČOV Sulice
(Nechánice), doba splácení 10 let, pevná úroková sazba 1,4 % p.a.
ZOS schválilo závěrečný účet Obce Sulice za rok 2014 společně s výsledkem
hospodaření za rok 2014, a to bez výhrad.
ZOS schválilo účetní závěrku Obce Sulice za rok 2014, dle předloženého
protokolu. Protokol se stává součástí zápisu.

Pověřuje:
1. ZOS pověřuje starostu k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu pozemku v k.ú. Sulice,
č.parc. 671/149, mezi Pozemkovým fondem České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha
3 jako převádějícím a Obcí Sulice jako nabyvatelem.
2. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti
č.IV-12-6010399/002 Nechánice, kNN pro č.k.141/102,103 mezi povinnými, kterými
jsou Eva Chytrá, Nechánice, Věra Kumbálková, Nechánice, RNDr. Jana Matesová, Nové
Dvory a Obec Sulice na straně jedné a oprávněnou, firmou ČEZ Distribuce a.s., Děčín,
Teplická 874/8, zastoupenou firmou AZ Elektrostav, Nymburk, Bobnická 2020 na straně
druhé.
3. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu příkazní smlouvy mezi firmou AQ plus s.r.o.,
Praha 7, U Uranie 7/1414, jako příkazníkem a Obcí Sulice jako příkazcem.

4. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu příkazní smlouvy č. SML-Z-15-147 mezi Obcí
Sulice jako příkazcem a firmou RPA Dotace s.r.o., Koutného 2269/3, Brno-Líšeň, jako
příkazníkem.
ZOS pověřuje starostu obce k podpisu příkazní smlouvy č. SML-Z-ZP-15-147 mezi Obcí
Sulice jako příkazcem a firmou RPA Tender s.r.o., Starobrněnská 20, Brno, jako
příkazníkem.
ZOS pověřuje starostu obce k podpisu příkazní smlouvy č. SML-Z-ZP-15-147 mezi Obcí
Sulice jako příkazcem a firmou RPA Tender s.r.o., Starobrněnská 20, Brno, jako
příkazníkem.
5. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o podnikatelském (investičním) úvěru
ve výši 10 mil. Kč mezi Komerční bankou a.s., Praha1, Na Příkopě 33, jako
poskytovatelem a Obcí Sulice.
6. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o podnikatelském (investičním) úvěru
ve výši 15 mil. Kč mezi Komerční bankou a.s., Praha1, Na Příkopě 33, jako
poskytovatelem a Obcí Sulice.
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