USNESENÍ č. 5/2016 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 12.4.2016
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 11 přítomných
Schválilo:
5/2016/1

ZOS schválilo Dodatek č.2 ke smlouvě o monitorování a zajištění výjezdu
na multifunkčním dohledovém centru – pultu centrální ochrany ALKOM mezi firmou
ALKOM Security a.s., V Holešovičkách 10, 180 00 Praha 8 a Obcí Sulice, předmětem
dodatku č.2 je rozšíření střežených objektů o objekt OÚ Sulice, Kostelecká 150,
Želivec 251 68.

5/2016/2

Č.j. 433/2016, Martin Štěpán, K Hájku 298, ZOS schválilo vybudování sjezdu
a napojení na vodovodní a kanalizační řad k rodinnému domu na pozemku v k.ú.
Sulice-Želivec, č.parc. 981/19.

5/2016/3

Č.j. 370/2016 a č.j. 407/2016, Olga Hefjuk, Freiwaldova 1007/4, Praha 4, ZOS
schválilo připojení na vodovodní a kanalizační řad ve vlastnictví Obce Sulice
k pozemku v k.ú. Sulice - Hlubočinka, lokalita Vilapark Hlubočinka, č.parc. 684/19.

5/2016/4

Č.j. 418/2016, MŠ Sluníčko Želivec, ZOS schválilo vyřazovací protokol č.1/2016
ze dne 31.3.2016.

5/2016/5

Č.j. 430/2016, Zlata Dynybylová, Ringhofferova 468, 251 68, Kamenice, ZOS
schválilo sjezd z komunikace k rodinnému domu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec,
č.parc. 981/18, ZOS schválilo připojení na vodovodní a kanalizační řad ve vlastnictví
Obce Sulice k pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 981/18.

5/2016/6

ZOS v rámci výběrového řízení formou zakázky malého rozsahu na dodavatele
projektové dokumentace a inženýrských činností na akci „Rozšíření kapacity –
Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace“, vybrala ze tří nabídek na základě
jediného kritéria, kterým bylo nejnižší nabídková cena, firmu UNIVES s.r.o.,
Pod Brentovou 6, Praha 5 zastoupenou Ing. Pavlem Hynkem, jednatelem společnosti.

5/2016/7

ZOS schválilo příkazní smlouvu mezi Ing. J.V. Procházkou a Obcí Sulice, předmětem
smlouvy je zpracování kompletního projektového managmentu pro podání žádosti o
dotaci na akci „Rozšíření kapacity – MŠ Sluníčko, příspěvková organizace“ z programu
IROP. ZOS souhlasí s podáním žádosti o dotaci a se spoluúčastí obce Sulice na projektu
v min. výši 10%.

5/2016/8

ZOS v rámci výběrového řízení na TDI (technický dozor investora) a KBOZP
(koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) na akci „Kanalizace a ČOV
Nechánice“, vybrala dle kritéria, kterým bylo nejnižší nabídková cena díla firmu
UNIVES s.r.o., Pod Brentovou 6, Praha 5.

5/2016/9

Č.j. 465/2016, Karel Stoszek, Elišky Přemyslovny 390, Zbraslav, Praha 5, ZOS
schválilo nabídku odkupu pozemku Obcí Sulice v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 1042/4,
výměra 64 m2, a to ideální ½ výměry ve vlastnictví žadatele Karla Stoszka, za cenu 200
Kč/m2 tj. za ideální ½ pozemku nabízí obec Sulice celkovou cenu ve výši 6 400,- Kč.

5/2016/10

Č.j. 474/2016, Eliška Kopáčová, Úvozová 875, Hlubočinka 251 68, ZOS schválilo
připojení na kanalizační řad ve vlastnictví obce Sulice domu č.p. 875 v Úvozové ul.,
Sulice-Hlubočinka.

5/2016/11

Č.j. 479/2016, Mezi námi o.p.s., Nad Želivkou 903, Praha 6, ZOS schválilo finanční
příspěvek ve výši 6 000,- Kč na podporu pravidelných mezigeneračních setkávání
v roce 2016.

Bere na vědomí:
5/2016/12

Č.j. 433/2016, Martin Štěpán, K Hájku 298, ZOS bere na vědomí stavbu rodinného
domu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc.981/19,dle přiložené dokumentace.

5/2016/13

Č.j. 370/2016 a č.j. 407/2016, Olga Hefjuk, Freiwaldova 1007/4, Praha 4, ZOS bere
na vědomí projekt rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka, lokalita
Vilapark Hlubočinka, č.parc. 684/19, dle přiložené dokumentace.

5/2016/14

Č.j. 410/2016, Vít Barták, K Hájku 288, 251 68, ZOS bere na vědomí
projekt zatrubnění části potoka v ulici K Hájku na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec,
č.parc.985/10, dle přiloženého plánu.

5/2016/15

Č.j. 430/2016, Zlata Dynybylová, Ringhofferova 468, 251 68, Kamenice, ZOS bere na
vědomí projekt rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 981/18,
dle přiložené dokumentace.

Pověřuje:
1. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu předmětného Dodatku č.2 ke smlouvě o monitorování
a zajištění výjezdu na multifunkčním dohledovém centru – pultu centrální ochrany ALKOM
mezi firmou ALKOM Security a.s., V Holešovičkách 10, 180 00 Praha 8 a Obcí Sulice.
2. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo na dodavatele zpracování projektové
dokumentace a inženýring na akci „Rozšíření kapacity – Mateřská škola Sluníčko, příspěvková
organizace“ s firmou UNIVES s.r.o., Pod Brentovou 6, Praha 5.
3. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Příkazní smlouvy mezi Ing. J.V. Procházkou a Obcí
Sulice, předmětem smlouvy je zpracování kompletního projektového managmentu pro podání
žádosti o dotaci na akci „Rozšíření kapacity – MŠ Sluníčko, příspěvková organizace“
z programu IROP.
4. ZOS pověřuje starostu obce k podání žádosti o dataci z programu IROP prostřednictvím
Ing. J.V. Procházky jako zmocněnce.
5. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo na TDI (technický dozor investora)
a KBOZP (koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) na akci „Kanalizace a ČOV
Nechánice“ s firmou UNIVES s.r.o., Pod Brentovou 6, Praha 5.
6. ZOS pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy mezi obcí Sulice jako dárcem a Mezi námi
o.p.s. jako obdarovanou na částku 6 000,- Kč.
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