USNESENÍ č. 11/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 15.12. 2015
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 11 přítomných
Schválilo jednomyslně:

11/2015/1 Č.j. 1405/2015, Ing. Milena Brídová, Atelier A Brno s.r.o., Všetičkova 17, Brno
ZOS schvaluje napojení na obecní vodovod a kanalizaci na pozemek v k.ú. SuliceŽelivec, lokalita Mandava, č.parc. 874/18 .
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Obec Sulice, ZOS schvaluje novou zřizovací listinu příspěvkové organizace obce
s platností od 1.1.2016:
Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace
Obec Sulice, ZOS schvaluje novou zřizovací listinu příspěvkové organizace obce
s platností od 1.1.2016:
Základní škola Sulice, příspěvková organizace
ZOS schvaluje rozpočet Obce Sulice na rok 2016.
Obec Sulice, ZOS schvaluje objem závazných ukazatelů neinvestičních příspěvků na rok
2016 pro školské zařízení Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, IČ 72086173.
Obec Sulice, ZOS schvaluje objem závazných ukazatelů neinvestičních příspěvků na rok
2016 (1.9.2016-31.12.2016) pro školské zařízení Základní škola Sulice, příspěvková
organizace.
ZOS schvaluje připojení na vodovodní řad ve vlastnictví Obce Sulice těchto vlastníků
pozemků: Č.j. 1552/2015, Jan Zach, Želivec, č.parc. 1065/2 a 1065/4, č.j. 1573/2015,
Ing. Marta Púšová, Sulice, U Kapličky 703.
Č.j. 1606/2015, Dmitriy Bravarets, Sulice, Na Vršku, č.parc. 418/11, ZOS schvaluje
připojení na kanalizační řad ve vlastnictví obce Sulice.
Obec Sulice, ZOS schvaluje členy konkursní komise na výběr ředitele/ředitelky Základní
školy Sulice, příspěvkové organizace: Martina Čuříková – předsedkyně komise,
Ing. Ondřej Černil, Mgr. Eva Holubová, Mgr. Blanka Šmídová, Mgr. Petr Dušek – členové
komise.
ZOS schvaluje kalkulaci vodného a stočného na rok 2016 pro obec Sulice.
ZOS schvaluje smlouvu o vytvoření společného školského obvodu Základní školy Sulice
mezi Obcí Sulice a Obcí Radějovice, předmětem smlouvy je zajištění plnění povinné školní
docházky dětí z obcí Sulice a Radějovice.
ZOS schvaluje smlouvu o vytvoření společného školského obvodu Základní školy Sulice
mezi Obcí Sulice a Obcí Křížkový Újezdec, předmětem smlouvy je zajištění plnění
povinné školní docházky dětí z obcí Sulice a Křížkový Újezdec.
ZOS schvaluje smlouvu o poskytnutí sponzorského daru mezi Oldřichem Žilíkem, Želivec,
a Obcí Sulice, předmětem smlouvy je finanční hotovost ve výši 10.000,- Kč určená
na pořádání společenské akce, kterým je setkání seniorů obce Sulice.
ZOS schvaluje smlouvu o poskytnutí sponzorského daru mezi Pavlem a Janou Indrovými,
Sulice, a Obcí Sulice, předmětem smlouvy je finanční hotovost ve výši 15.000,- Kč určená
na pořádání společenské akce, kterým je setkání seniorů obce Sulice, vybavení Základní
školy Sulice a Mateřské školy Sluníčko.
ZOS schvaluje smlouvu o poskytnutí sponzorského daru mezi Jaroslavem Sojkou,
Smilovice č.e. 8, a Obcí Sulice, předmětem smlouvy je finanční hotovost ve výši 10.000,Kč určená k vybavení Základní školy Sulice.
Mateřská škola Sluníčko Sulice-Želivec, ZOS schvaluje přijetí peněžitých darů účelově
určených pro Mateřskou školu Sluníčko Sulice-Želivec.
ZOS schvaluje darovací smlouvu mezi dárcem, kterým je Ing. Slavomír Schulz, Kamenice,
Opuková 453 a obdarovanou, kterou je Obec Sulice. Předmětem smlouvy je finanční částka
ve výši 12.000,- Kč určená na podporu předškolního zařízení obdarovaného, kterým
je Mateřská škola Sluníčko Sulice-Želivec.

11/2015/18 ZOS schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo č.2 mezi objednatelem, kterým je Obec Sulice
a zhotovitelem, firmou Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o., Benešov u Prahy,
Černoleská 1600. Předmětem dodatku č.2 je změna termínu doby plnění díla „Tlaková
kanalizace Sulice“.
11/2015/19 ZOS na základě výběrového řízení formou zakázky malého rozsahu dle zákona 137/2006
Sb. na dodavatele opravy silnice v Sulicích třetí etapa vybralo podle daného kritéria
(nejnižší nabídková cena) firmu MACHIDO s.r.o., V Hranicích 155, Dolní Břežany.
11/2015/20 Obec Sulice, ZOS schvaluje zadávací dokumentaci na zadání veřejné zakázky na akci
„Zvýšení kapacity tříd a odborných učeben školského zařízení – Základní škola Sulice“.
ZOS souhlasí se zněním návrhu Smlouvy o dílo, která je přílohou zadávací dokumentace.
VZ bude zadána v otevřeném řízení, dle zákona č. 137/20016 Sb.
ZOS schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace od MŠMT na dostavbu ZŠ Sulice
z programu vyhlášeném MŠMT číslo 133310 Rozvoj výukových kapacit mateřských
a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky (dále jen „program 133 310“)
a zavazuje se ke spolufinancování akce/projektu v minimální výši 15% z celkových
nákladů akce/projektu.
11/2015/21 ZOS na základě doporučení hodnotící komise v rámci veřejné zakázky pod názvem
„STAVBA KANALIZACE A ČOV NECHÁNICE 1. - ETAPA (stoka A, stoka A3, stoka
A3-1, ČOV, vodovodní řad F 2-1)“ schválilo výběr dodavatele této stavby, kterým je firma
MOBIKO plus a.s., Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ:26788675.
11/2015/22 ZOS schvaluje smlouvu o nákupu pohonných hmot prostřednictvím tankovacích karet mezi
společností DFC systém a.s., Příbram, Na Flusárně 168, jako prodávajícím a Obcí Sulice
jako kupující. Předmětem smlouvy je bezhotovostní prodej pohonných hmot.
11/2015/23 ZOS schvaluje darovací smlouvu mezi stávajícími spoluvlastníky pozemku v k.ú. SuliceŽelivec, č.parc. 1137, výměra 550 m2, ostatní komunikace - ostatní plocha, jako dárci
a Obcí Sulice jako darovanou.
11/2015/24 Č.j. 1654/2015, Petr Matoušek, Sulice, ZOS schvaluje vytěžení kalamitního dřeva
v obecním lesu po lesoparkem na Hlubočince.
11/2015/25 ZOS schvaluje smlouvu o vytvoření společného školského obvodu základní školy mezi
Obcí Sulice a Obcí Kostelec u Křížků, předmětem smlouvy je zajištění plnění povinné
školní docházky dětí z obcí Sulice a Kostelec u Křížků.
Odložilo:
11/2015/26 ZOS odložilo projednání návrhu dodatku k darovací smlouvě mezi dárcem, kterým je
Jan Rajter a obdarovanou, kterou je Obec Sulice. Předmětem dodatku je část vodovodního
a kanalizačního řadu na Hlubočince vedoucích k pozemkům č.parc. 684/10, 684/11, 684/15
a 684/16, lokalita Vilapark Hlubočinka.

Bere na vědomí:
11/2015/27 Č.j. 1405/2015, Ing. Milena Brídová, Atelier A Brno s.r.o., Všetičkova 17, Brno, ZOS bere
na vědomí stavební řízení ke stavbě rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec,
lokalita Mandava, č.parc. 874/18,dle přiložené dokumentace.
11/2015/28 ZOS bere na vědomí nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisůaktualizace odměn zastupitelů obecních zastupitelstev.
11/2015/29 ZOS bere na vědomí vypracování závěrečného rozpočtového opatření Obce Sulice,
které bude realizováno k 31.12.2015.
11/2015/30 ZOS bere na vědomí vzdělávací program Základní školy Sulice „Tvořivá škola
pro všechny, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.“
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ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o vytvoření společného školského obvodu Základní
školy Sulice mezi Obcí Sulice a Obcí Radějovice.
ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o vytvoření společného školského obvodu Základní
školy Sulice mezi Obcí Sulice a Obcí Křížkový Újezdec.
ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o poskytnutí sponzorského daru mezi Oldřichem
Žilíkem, Želivec, a Obcí Sulice.
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ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o poskytnutí sponzorského daru mezi Pavlem
a Janou Indrovými, Sulice, a Obcí Sulice.
ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o poskytnutí sponzorského daru mezi Jaroslavem
Sojkou, Smilovice č.e. 8, a Obcí Sulice.
ZOS pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy mezi dárcem, kterým je Ing. Slavomír
Schulz, Kamenice, Opuková 453 a obdarovanou, kterou je Obec Sulice.
ZOS pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č.2 mezi objednatelem, kterým je Obec Sulice
a zhotovitelem, firmou Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o., Benešov u Prahy, Černoleská
1600.
ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo mezi Obcí Sulice a dodavatelem opravy
silnice v Sulicích třetí etapa firmou MACHIDO s.r.o., V Hranicích 155, Dolní Břežany.
ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo na stavbu pod názvem „STAVBA
KANALIZACE A ČOV NECHÁNICE 1. - ETAPA (stoka A, stoka A3, stoka A3-1, ČOV,
vodovodní řad F 2-1)“ mezi firmou MOBIKO plus a.s., Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí
a Obcí Sulice.
ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o nákupu pohonných hmot prostřednictvím
tankovacích karet mezi společností DFC systém a.s., Příbram, Na Flusárně 168, jako prodávajícím
a obcí Sulice jako kupující.
ZOS pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy mezi stávajícími spoluvlastníky pozemku
v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 1137, výměra 550 m2, ostatní komunikace-ostatní plocha, jako dárci
a Obcí Sulice jako obdarovanou.
ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o vytvoření společného školského obvodu Základní
školy Sulice mezi Obcí Sulice a Obcí Kostelec u Křížků.
ZOS pověřuje starostu obce k podání žádosti o dotaci od MŠMT na dostavbu ZŠ Sulice z programu
vyhlášeném MŠMT číslo 133310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol
zřizovaných územně samosprávnými celky (dále jen „program 133 310“).

Návrhová komise:

Ing. Ondřej Černil:
Ivana Chrudimská:
Jana Indrová:

Starosta:

Ing. Petr Čuřík:

