USNESENÍ č. 4/2016 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 15.3. 2016
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 12 přítomných
Schválilo:
4/2016/1

4/2016/2

4/2016/3

4/2016/4

4/2016/5

4/2016/6

4/2016/7

4/2016/8

4/2016/9

4/2016/10
4/2016/11

ZOS schválilo žádost Obce Sulice o ukončení pořizování územní studie ÚS Sulice – jih
Městským úřadem Říčany. ZOS projednalo a schválilo v souladu s ustanovením § 6 odst.
6 písmene b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
platných předpisů (dále jen stavební zákon), za použití § 102 odst. 2 písmene p) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění platných předpisů, žádost obce o pořizování ÚS
SULICE JIH podle § 6 odst. 2 stavebního zákona fyzickou osobou oprávněnou k výkonu
územně plánovací činnosti podle § 24 odst. 1 stavebního zákona p. Zdeňkou Klenorovou
za podmínky, že veškeré náklady spojené s jejím pořízením budou v souladu s ust. § 30
odst. 3 stavebního zákona hrazeny žadatelem spol. SUNLINK s.r.o., kterou zastupuje Ing.
Miroslav Enter.
Na základě cenových nabídek firem Král a Král s.r.o., Čenětice 25, Křížkový Újezdec,
Černický a Kumbálek, tesařské a pokrývačské práce, Nechánice a firmy F.Konrád,
dřevovýroba, na vybudování pergoly pro MŠ Sluníčko, příspěvková organizace, Sulice Želivec na pozemku v k.ú. Sulice - Želivec, č.parc. 1100/1, dle přiložené dokumentace,
byla jako dodavatelská firma, na vybudování pergoly pro MŠ Sluníčko, příspěvková
organizace, Sulice - Želivec v rámci výběrového řízení podle kritéria, kterým je nejnižší
cena za dílo vybrána firma Černický a Kumbálek, tesařské a pokrývačské práce,
Nechánice.
ZOS schválilo Partnerskou smlouvu mezi Obcí Sulice a Obcí Radějovice, předmětem
smlouvy je vzájemná spolupráce smluvních stran při umísťování dětí předškolního věku
Partnera do Mateřské školy Sluníčko, příspěvková organizace, Sulice - Želivec.
ZOS schválilo Partnerskou smlouvu mezi Obcí Sulice a Obcí Křížkový Újezdec,
předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce smluvních stran při umísťování dětí
předškolního věku Partnera do Mateřské školy Sluníčko, příspěvková organizace, Sulice Želivec.
ZOS schválilo záměr Obce Sulice se zřízením věcných břemen k nemovitému majetku ve
vlastnictví obce Sulice, a to zřízením práva užívání pozemků k zemědělským účelům
k pozemkům v k.ú. Sulice, část obce Nechánice, č.parc. 153/8 a 153/9, dále pak se
zřízením věcného práva stavby pro výstavbu čistírny odpadních vod k pozemku v k.ú.
Sulice, část obce Nechánice, č.parc. 153/11, ve vlastnictví Pavla Rogla, bytem Pod
Džbánkou 600, Nechánice, 251 68 Sulice.
ZOS schválilo Dodatek č.3 smlouvy o monitorování a zajištění výjezdu na multifunkčním
dohledovém centru – pultu centrální ochrany spol. ALKOM – mezi firmou ALKOM
Security a.s., V Holešovičkách 10, 180 00 Praha 8 jako dodavatelem a Obcí Sulice jako
objednatelem.
ZOS schválilo Dodatek č.4 ke smlouvě č.1060100413/122 o poskytování služeb
v odpadovém hospodářství mezi Obcí Sulice a firmou Pražské služby a.s., Pod Šancemi
444/1, Praha 9, 180 77.
Č.j. 259/2016, Ing. Jan Kovařík, Holubova 20, Praha 5, ZOS schválilo posun pozemků
v k.ú. Sulice - Hlubočinka, č.parc. st. 794 a č.parc. 635/6 dle geometrického plánu
č.1690-14/2016.
ZOS schválilo termín zápisu do firemní Mateřské školy Sluníčko, příspěvková
organizace, Sulice – Želivec. Zápis se bude konat dne 26.4.2016 od 10.00 do 12.00 a od
13.00 do 16.00 hodin.
ZOS schválilo pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Sluníčko,
příspěvková organizace, Sulice - Želivec, pro školní rok 2016-2017.
ZOS schválilo žádost Obce Sulice o bezúplatný převod pozemku v k.ú. Sulice, č.parc.
761/86, podle zákona č.503/2012 o Státním pozemkovém úřadu.
ZOS schválilo Dodatek č.1 k Darovací smlouvě uzavřené dne 15.12.2014 mezi dárcem,
kterým je Jan Rajter, bytem Moravěves 8, 434 02 Havraň, vedlejším účastníkem, kterým
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je Ivan Kolář, bytem Jahodová 232, 251 68 Sulice a Obcí Sulice jako obdarovanou.
Předmětem Dodatku č.1 jsou změny, doplnění a zrušení některých ustanovení Darovací
smlouvy týkající se darování vodovodních a kanalizačních řadů na Hlubočince, lokalita
„Vilapark Hlubočinka“.
Č.j. 322/2016, G+ s.r.o., Květnového vítězství 361/55, Praha 4, 149 00, ZOS schválilo
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.IV-12-6004650/2 mezi Obcí Sulice a firmou ČEZ
Distribuce a.s. v návaznosti na smlouvu o smlouvě budoucí č.IV-12-6004650/2 ze dne
2.9.2009.
ZOS schválilo sídlo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů
Nechánice, IČO 6599878, a to na adrese Sulice, část obce Nechánice, Svažitá 178, 251
68.
Č.j. 318/2016, Krajský úřad Středočeského kraje, ZOS schválilo záměr investora pod
názvem „Vnitropodniková typová čerpací stanice na naftu Želivec“ v k.ú. Sulice Želivec, oznamovatelem je firma AGORA s.r.o., Želivec 190, Sulice 251 68.
ZOS schválilo záměr Obce Sulice rozšířit kapacitu Mateřské školy Sluníčko, příspěvková
organizace, vybudováním nového objektu MŠ Sluníčko, příspěvková organizace, na
pozemku v k.ú. Sulice - Hlubočinka, č.parc. 634 v souladu s dotačním programem
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 „Zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“, kolová výzva
č.14 “Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“.
Č.j. 326/2016, Florbalový klub FbK Kamenice, ZOS schválilo podporu formou
finančního daru na činnost mládežnického klubu FbK Kamenice ve výši 10 000,- Kč.
ZOS schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2016, kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní školy – Základní škola Sulice, příspěvková organizace, IČ
71294554, Školní 343, 251 68 Sulice - Želivec, touto částí školského obvodu ZŠ Sulice,
příspěvková organizace pro poskytování základního vzdělání dětí v prvním až devátém
ročníku ZŠ je území obce Křížkový Újezdec.
ZOS schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.2/2016, kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní školy – Základní škola Sulice, příspěvková organizace, IČ
71294554, Školní 343, 251 68 Sulice - Želivec, touto částí školského obvodu ZŠ Sulice,
příspěvková organizace pro poskytování základního vzdělání dětí v prvním až devátém
ročníku ZŠ je území obce Radějovice.
ZOS schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.3/2016, kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní školy – Základní škola Sulice, příspěvková organizace, IČ
71294554, Školní 343, 251 68 Sulice - Želivec, touto částí školského obvodu ZŠ Sulice,
příspěvková organizace pro poskytování základního vzdělání dětí v šestém až devátém
ročníku ZŠ je území obce Kostelec u Křížků.

Na vědomí:
4/2016/20

Č.j. 303/2016, MŠ Sluníčko, příspěvková organizace, Sulice-Želivec, ZOS bere na
vědomí oznámení ředitelky mateřské školy o přerušení provozu MŠ Sluníčko,
příspěvková organizace v měsíci červenec a srpen 2016.

4/2016/21

Č.j. 246/2016, Vladimír Majer, Osmidomí 242, Sulice - Želivec, ZOS bere na vědomí
projekt stavby rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 998/57, dle
přiložené dokumentace.

Neschválilo:
4/2016/22

Č.j. 242/2016, CW Plus s.r.o., V Zahradách 425, 252 41 Dolní Břežany, ZOS neschválilo
umístění mycích boxů na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 985/16, dle přiložené
dokumentace.

Pověřuje:
1. Starostu obce k podpisu smlouvy o pořízení Územní studie Sulice - jih mezi Obcí Sulice a
Zdeňkou Klenorovou.
2. Starostu obce k podpisu smlouvy o dílo na výstavbu pergoly pro MŠ Sluníčko, příspěvková
organizace s firmou Černický a Kumbálek, Tesařské a pokrývačské práce, Nechánice.

3. Starostu obce k podpisu Partnerské smlouvy mezi obcí Sulice a obcí Radějovice.
4. Starostu obce k podpisu Partnerské smlouvy mezi obcí Sulice a obcí Křížkový Újezdec.
5. Starostu obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného práva stavby pro výstavbu čistírny odpadních
vod k pozemku v k.ú. Sulice, část obce Nechánice, č.parc. 153/11.
6. Starostu obce k podpisu smlouvy o zřízení práva užívání pozemků k zemědělským účelům
k pozemkům v k.ú. Sulice, část obce Nechánice, č.parc. 153/8 a 153/9.
7. Starostu obce k podpisu Dodatku č.3 mezi firmou ALKOM Security a.s., V Holešovičkách 10,
180 00 Praha 8 jako dodavatelem a Obcí Sulice jako objednatelem.
8. Starostu obce k podpisu Dodatku č.4 ke smlouvě č.1060100413/122 o poskytování služeb
v odpadovém hospodářství mezi Obcí Sulice a firmou Pražské služby a.s., Pod Šancemi 444/1,
Praha 9, 180 77.
9. Pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o bezúplatném převod pozemku v k.ú. Sulice, č.
parc.761/86, podle zákona č.503/2012 o Státním pozemkovém úřadu.
10. Pověřuje starostu obce k podpisu Dodatek č.1 k Darovací smlouvě uzavřené dne 15.12.2014 mezi
dárcem, kterým je Jan Rajter, bytem Moravěves 8, 434 02 Havraň, vedlejším účastníkem, kterým
je Ivan Kolář, bytem Jahodová 232, 251 68 Sulice a Obcí Sulice jako obdarovanou.
11. Pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene č.IV-12-6004650/2 mezi
Obcí Sulice a firmou ČEZ Distribuce a.s.
12. Pověřuje starostu a 1. místostarostu připravením veškerých podkladů potřebných pro podání
žádosti o dotaci s příslušného programu IROP a předložením na následující zasedání ZOS.
13. Pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy mezi Obcí Sulice a FbK Kamenice.
Návrhová komise:

Ing. Ondřej Černil:
Ivana Chrudimská:
Jana Indrová:

Starosta:

Ing. Petr Čuřík:

