USNESENÍ č. 10/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 10.11.2015
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 11 přítomných
Schválilo:
10/2015/1

ZOS schválilo nabytí zemědělských pozemků v k.ú. Sulice, č.parc. 430/1 a č.parc. 430/23,
do vlastnictví Obce Sulice prostřednictvím Státního pozemkového úřadu , Husinecká
1024/11a, Praha 3, podle zákona č. 503/2012 o Státním pozemkovém úřadu.
ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k.ú.
Sulice, č.parc. 430/1 a č.parc.430/23.

10/2015/2

Č.j. 1469/2015, Martin Štěpán, Želivec, ZOS schválilo dělení pozemku v k.ú. SuliceŽelivec, č.parc. 985/24, dle geometrického plánu č. 1639-153/2015 ověřeného KÚ
pro Středočeský kraj dne 3.9.2015.

10/2015/3

Č.j. 1419/2015, Pavel Kotráš, Kamenice, ZOS schválilo záměr výstavby provozovny
„PIZZA DO KRABICE“ na adrese Hlavní 280, 251 68 Sulice-Želivec.

10/2015/4

Č.j. 952/2015, Ing. Petr Dušta, Skanska Reality a.s., Líbalova 1/2348, Praha 4, ZOS ruší
usnesení ZOS č. 8/2015/20 ze dne 8.9.2015 v plném rozsahu.
ZOS projednalo a schválilo darování pozemků Obci Sulice, a to pozemků ve vlastnictví
firmy Skanska Reality a.s. v k.ú. Sulice - Želivec, č.parc. 1127/1, výměra 120 m2 a č.parc.
1127/2, výměra 268 m2. ZOS revokuje usnesení č.8/2015/20 vzhledem k provedené
digitalizaci Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj a vzhledem ke změnám výměr a
čísel parcel.
ZOS pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy.

10/2015/5

ZOS schválilo hlavní inventarizační komisi ve složení Martina Čuříková, František Vítek
Oldřich Švábek.

10/2015/6

Č.j. 1440/2015, ZOS schválilo příkazní smlouvy č.sml-z-zp-15-289 mezi příkazcem Obcí
Sulice a příkazníkem, firmou RPA Dotace s.r.o., Koutného 2269/3, Brno-Líšeň a č.sml.-ZZP-15-290 mezi příkazcem Obcí Sulice a příkazníkem, firmou RPA Tender s.r.o.,
Starobrněnská 20, Brno. Předmětem smlouvy č.sml-z-zp-15-289 je zpracování dokumentů
pro získání dotace k projektu „Sulice - tlaková kanalizace“ a podání žádosti o dotaci.
Předmětem smlouvy č.sml.-Z-ZP-15-290 je „Zajištění realizačního managementu“
v případě získání dotace.
ZOS pověřuje starostu k podpisu příkazních smluv.

10/2015/7

Č.j. 1443/2015, ZOS schválilo spolupráci s Regionální poradenskou agenturou, s.r.o.,
Starobrněnská 20, Brno, v oblasti grantového poradenství, téma „Podpora rozvoje a obnovy
materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst“, projekt „Zvýšení
kapacity tříd a odborných učeben školského zařízení – Základní škola Sulice“.
ZOS schválilo příkazní smlouvu č.sml.-z-m-15-075 mezi příkazcem Obcí Sulice
a příkazníkem, firmou Regionální poradenská agentura s.r.o. Starobrněnská 20, Brno.
ZOS pověřuje starostu k podpisu příkazní smlouvy.

10/2015/8

Č.j. 1465/2015, Č.j.1444/2015, ZOS schválilo napojení na kanalizační a vodovodní řad
ve vlastnictví Obce Sulice těchto žadatelů: Ivan Kolář, Jahodová 708, Aleš Dvorak, Dlouhá
ul., č.parc. 684/3 a 684/20.

10/2015/9

ZOS schválilo zapojení Obce Sulice do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání
v ORP Říčany“. ZOS souhlasí s poskytnutím finanční spoluúčasti obce Sulice na tomto
projektu ve výši 5.000,- Kč.

10/2015/10 ZOS schválilo licenční smlouvu na průběžnou aktualizaci SW mezi nabyvatelem SW Obcí Sulice a poskytovatelem, společností Veřejná informační služba spol. s r.o., Plzeň,
Farského 14. Předmětem je poskytování licence k veškerým aktualizacím SW,
dle specifikace v příloze č.1 licenční smlouvy.
ZOS pověřuje starostu k podpisu licenční smlouvy.

10/2015/11 ZOS schválilo smlouvu o dodávce služeb mezi Obcí Sulice jako uživatelem a firmou
Karnyx s.r.o., Na Zámecké 9, Praha 4 jako poskytovatelem. Předmětem smlouvy
je připojení Základní školy Sulice-Želivec k internetu na síť NET4HOME.
ZOS pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
10/2015/12 Č.j. 1464/2015, Mateřská škola Sluníčko Sulice-Želivec, Školní 349, Sulice-Želivec, ZOS
schválilo příspěvek na stravování pro zaměstnance MŠ Sluníčko v částce 20,- Kč na oběd
pro jednoho zaměstnance na školní rok 2015/2016. Příspěvek bude poskytnut z finančních
prostředků přijatých z rozpočtu zřizovatele na provoz MŠ Sluníčko.
10/2015/13 Č.j. 1467/2015,Mateřská školy Sluníčko Sulice-Želivec, Školní 349, Sulice-Želivec, ZOS
schválilo příspěvek na učebnice, učební pomůcky a „Další vzdělávání pedagogických
pracovníků“, a to z peněžních prostředků přijatých z rozpočtu zřizovatele na provoz MŠ
Sluníčko.
10/2015/14 Č.j. 1468/2015, Mateřská školy Sluníčko Sulice-Želivec, Školní 349, Sulice-Želivec, ZOS
projednalo a schválilo čerpání finančních prostředků na odměny pro zaměstnance –
nepedagogy, a to z finančních prostředků přijatých z rozpočtu zřizovatele na provozní
výdaje MŠ Sluníčko v celkové částce 20 000,- Kč.
10/2015/15 ZOS schválilo prodej pozemku, na základě posouzení jediné obdržené nabídky, a to
pozemku v k.ú. Sulice, obecní část Nechánice, č.parc. 38/3 o výměře 79 m2 oddělený na
základě GP č.1653-11105/2015 ze dne 14.10.2015 z pozemku č.parc. 38/1. Nabídku podali
Martin a Martina Kumbálkovi. Jediným kritériem stanoveným pro odprodej pozemku byla
cena za prodávaný pozemek ve výši minimálně 25.000,- Kč. Cena nabídnutá zájemci
je 25.500,- Kč.
ZOS pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
10/2015/16 ZOS schválilo příkazní smlouvu mezi příkazníkem, firmou AAA zakázky s.r.o., U Kamýku
284/11, Praha 4 a příkazcem Obcí Sulice, předmětem smlouvy je provedení a zajištění
příprav a průběhu zadání veřejné zakázky „Zvýšení kapacity tříd a odborných učeben
školského zařízení – Základní škola Sulice“.
ZOS pověřuje starostu k podpisu příkazní smlouvy.
10/2015/17 ZOS schválilo smlouvu o poskytnutí sponzorského daru mezi Oldřichem Švábkem,
Javorová 999, Sulice-Hlubočinka, jako sponzorem a Obcí Sulice jako obdarovanou.
Předmětem smlouvy je finanční hotovost 10 000,- Kč určená k rozvoji a vybavení ZŠ
Sulice.
ZOS pověřuje starostu k podpisu smlouvy o sponzorském daru.
10/2015/18 Č.j. 1492/2015, Dr. Tomáš Soukup, Šmeralova 4, Praha 7, ZOS schválilo nabídku na
zpracování vybraných podkladů pro žádost o dotaci na pod názvem „Zvýšení kapacity tříd
a odborných učeben školského zařízení – Základní škola Sulice“.
10/2015/19 Č.j. 1459/2015, SK Kamenice - gymnastický oddíl, Ringhofferovo nám.434, Kamenice,
Anna Majerová, ZOS schválilo poskytnutí daru na nákup sportovního náčiní a vybavení
pro činnost gymnastického oddílu, zejména pro potřeby práce s dětmi a mládeží, a to ve
výši 11 000,- Kč.
10/2015/20 ZOS schválilo obecně závaznou vyhlášku č.5/2015, kterou se stanoví poplatek
za komunální odpad.
10/2015/21 ZOS schválilo obecně závaznou vyhlášku č.6/2015 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
10/2015/22 ZOS schválilo obecně závaznou vyhlášku č.7/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Sulice.
10/2015/23 ZOS schválilo podmínky pro výběrové řízení na ředitele ZŠ Sulice.
Odložilo:
10/2015/24 Č.j. 1442/2015, Eva Petržílková, ZOS projednalo a odložilo žádost o změnu územního
plánu ve věci využití pozemků v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 1038/25 a č.parc. 1038/26, a to
z orné půdy na pozemky pro stavební účely.

Pověřuje:
1. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Sulice,
č.parc. 430/1 a č.parc.430/23, mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem jako
převádějícím a Obcí Sulice jako nabyvatelem.
2. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy na pozemky č.parc. 1127/1 o výměře 120
m2 a č.parc. 1127/2 0 výměře 268 m2 v k.ú. Sulice, mezi spol. Skanska Reality a.s. a obcí Sulice.
3. ZOS pověřuje starostu k podpisu příkazní smlouvy č.sml-z-zp-15-289 mezi příkazcem Obcí Sulice
a příkazníkem, firmou RPA Dotace s.r.o., Koutného 2269/3, Brno-Líšeň.
4. ZOS pověřuje starostu k podpisu příkazní smlouvy č.sml.-Z-ZP-15-290 mezi příkazcem Obcí
Sulice a příkazníkem, firmou RPA Tender s.r.o., Starobrněnská 20, Brno.
5. ZOS pověřuje starostu k podpisu příkazní smlouvy č.sml.-z-m-15-075 mezi příkazcem Obcí Sulice
a příkazníkem, firmou Regionální poradenská agentura s.r.o., Starobrněnská 20, Brno.
6. ZOS pověřuje starostu k podpisu licenční smlouvu na průběžnou aktualizaci SW mezi nabyvatelem
Obcí Sulice a poskytovatelem, společností Veřejná informační služba spol. s r.o., Plzeň, Farského
14.
7. ZOS pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dodávce služeb mezi Obcí Sulice jako uživatelem
a poskytovatelem, firmou Karnyx s.r.o., Na Zámecké 9, Praha 4.
8. ZOS pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy mezi Obcí Sulice jako prodávající a Martinem
a Martinou Kumbálkovými, Nechánice, jako kupujícími na straně druhé.
9. ZOS pověřuje starostu k podpisu příkazní smlouvy mezi příkazníkem, firmou AAA zakázky s.r.o.,
U Kamýku 284/11, Praha 4 a příkazcem Obcí Sulice.
10. ZOS pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí sponzorského daru mezi Oldřichem
Švábkem, Javorová 999, Sulice - Hlubočinka, jako sponzorem a Obcí Sulice jako obdarovanou.
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