USNESENÍ č. 10/2016 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 11.10. 2016
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 11 přítomných
Schválilo:
10/2016/1

ZOS schvaluje darovací smlouvy mezi jednotlivými dárci podle přiloženého seznamu a Obcí
Sulice jako obdarovanou, předmětem smluv jsou finanční částky určené na podporu
předškolního zařízení obdarovaného.

10/2016/2

ZOS schválilo smlouvu o poskytnutí daru mezi dárcem, kterým je firma Mountain Service s.r.o.,
Ořechová 485, Kamenice, a obdarovanou, kterou je Obec Sulice, předmětem smlouvy je
finanční částka ve výši 50 000,- Kč, tento dar bude použit výhradně k vybavení Mateřské školy
Sluníčko, příspěvková organizace.

10/2016/3

ZOS schválilo smlouvu o poskytnutí daru mezi dárkyní Renátou Stolařovou, Hlavní 116, Sulice
- Želivec, a obdarovanou, kterou je Obec Sulice, předmětem smlouvy je finanční hotovost ve
výši 1 000,- Kč, tento dar bude použit výhradně k vybavení Základní školy Sulice, příspěvková
organizace.

10/2016/4

ZOS vybralo v rámci výběrového řízení na dodavatele stavebních prací pro zakázku malého
rozsahu pod názvem: „Gravitační kanalizační řady s výtlakem Želivec - ulice Ve Vilkách a
Rovná“ firmu Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o., Černoleská 1600, Benešov.

10/2016/5

ZOS vybralo v rámci výběrového řízení na dodavatele stavebních prací pro zakázku malého
rozsahu pod názvem: „Tlakový kanalizační řad a vodovod Hlubočinka“ firmu Vodohospodářská
společnost Benešov s.r.o., Černoleská 1600, Benešov.

10/2016/6

ZOS schválilo odkup ½ pozemku Obcí Sulice v k.ú. Sulice - Hlubočinka, č.parc. 761/7, výměra
987 m2, od stávajících vlastníků, kterými jsou z ¼ Ivana Hrbková Hlavní 1100 Sulice Hlubočinka 251 68, a z ¼ Ing. Jiří Coufal.

10/2016/7

ZOS schválilo odkup pozemku Obcí Sulice v k.ú. Sulice - Hlubočinka, č.parc.760/27, výměra
648 m2 a č.parc. 760/32, výměra 87 m2, od stávajících vlastníků, kterými jsou Alan Zákora a
Bc. Linda Zákorová, Chmelová 888, Sulice - Hlubočinka 251 68.

10/2016/8

Č.j. 1216/2016, Zdenka Šimková, Hlavní 89, Želivec, ZOS schválilo záměr prodeje pozemku
Obcí Sulice, a to pozemku ve vlastnictví Obce Sulice o výměře 34 m2 v návaznosti na již
schválenou směnu části pozemků v k.ú. Sulice – Želivec, dle geometrického plánu č.171310/2016.

10/2016/9

Č.j. 1219/2016, T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, ZOS schválilo
odkup pozemku Obcí Sulice, a to části pozemku ve vlastnictví společnosti T-Mobile Czech
Republic a.s. v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 803/4, výměra 1450 m2, dle přiložené dokumentace .

10/2016/10

ZOS schválilo připojení na vodovodní řad ve vlastnictví obce Sulice těchto žadatelů:
Č.j.1252/2016, Michal Štumpf, Zelená 500, Nechánice, č.j.1303/2016, Petra Buncová, Na Vršku
270, Sulice, č.j.1328/2016, Martin Honzátko, Svažitá 594, Nechánice, č.j. 1344/2016, Igor
Spitz, Hlavní 116, Želivec.

10/2016/11

ZOS schválilo připojení na kanalizační řad ve vlastnictví obce Sulice těchto žadatelů:
Č.j.1303/2016, Petra Buncová, Na Vršku 370, Sulice, č.j.1328/2016, Martin Honzátko, Svažitá
594, Nechánice, č.j. 1330/2016, Alena Vlčková, Svažitá 84, Nechánice.

10/2016/12

Č.j. 1255/2016, VHS Benešov, s.r.o., Černoleská 1600, ZOS schválilo napojení na vodovod a
kanalizaci pozemku v k.ú. Sulice - Hlubočinka, lokalita Vilapark Hlubočinka, č.parc.744/50, dle
přiložené dokumentace.

10/2016/13

Č.j. 1241/2016, VHS Benešov, s.r.o., Černoleská 1600, ZOS schválilo napojení na vodovod a
kanalizaci domu v Platanové č.e. 01 na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 1099/4 dle
přiložené dokumentace.

10/2016/14

ZOS schvaluje zřízení Školské rady Základní školy Sulice, příspěvková organizace,
IČ:71294554, stanovuje počet šesti členů Školské rady a vydává volební řád Školské rady,
Základní školy Sulice, příspěvková organizace.

10/2016/15

ZOS schválilo navrženého kandidáta na člena Školské rady Základní školy Sulice, příspěvková
organizace za zřizovatele a jmenuje Jana Švábka členem Školské rady.

10/2016/16

Č.j. 1317/2016, Alim s.r.o., Ing. Miroslav Enter, Jílovská 424/31, Praha 4, ZOS schválilo
odkup vodovodu Obci Sulice, a to vodovodního řadu E1, E1-1, E1-1-1, E1-2, E1-3 a E1-4
v Nechánicích, lokalita X, dle přiložené dokumentace.

10/2016/17

ZOS schválilo odkup pozemku Obcí Sulice v k.ú. Sulice - Nechánice, č.parc. 124/18, výměra
679 m2, druh pozemku orná půda.

10/2016/18

Č.j.1301/2016, Ing. Miroslav Enter, Jílovská 424, Praha 4, ZOS schválilo připojení k odběru
vody z vodovodu, který je ve vlastnictví společnosti ALIM s.r.o., a to pozemků v k.ú. SuliceNechánice, lokalita X, č.parc. 141/193,141/194 a 141/195.

10/2016/19

Č.j. 1152/2016, Adriana Traganová, Purity s.r.o., ZOS souhlasí s využitím pozemku v k.ú.
Sulice - Želivec, č.parc. 775/31, dle přiložené dokumentace.
Č.j. 1152/2016, Adriana Traganová, Purity s.r.o., ZOS souhlasí s možností napojení pozemku
v k.ú. Sulice - Želivec, č.parc. 775/31 na obecní vodovod a kanalizaci, dle přiložené
dokumentace, a to za podmínky finančního příspěvku žadatele na posílení kapacity vodojemu a
posílení kapacity kanalizace a kapacity ČOV, které jsou ve vlastnictví Obce Sulice a to ve výši 2
x 500 000,- Kč, celkem tedy ve výši 1 000 000,- Kč. Příspěvek bude poskytnut na základě
Smlouvy o sdružení finančních prostředků, která bude uzavřena před vydáním písemného
souhlasu obce Sulice s napojením na technickou infrastrukturu obce (vodovod a kanalizaci).

10/2016/20

ZOS schválilo Rozpočtové opatření Obce Sulice č.3/2016.

10/2016/21

ZOS schválilo výběr firmy na zabezpečení projektové dokumentace pro stavební povolení a
zabezpečení stavebního povolení akce „Výstavba odborných učeben – jazykové, IT a
přírodovědné a stavební práce pro zajištění jejich bezbariérovosti – Základní škola Sulice,
příspěvková organizace“ firmu Unives s.r.o., Pod Brentovou 6, Praha 5, 150 00.

10/2016/22

ZOS schválilo navýšení kapacity Mateřské školy Sluníčko, příspěvková organizace, o 17 míst
na celkovou kapacitu 129 míst.

Neschválilo:
10/2016/23

Č.j.1172/2016, Stanislav Kalaš, ABC – Net, Topasová 886, Kamenice-Těptín, ZOS neschválilo
žádost ve věci montáže držáku na budově v ulici Zadní 62 v Sulicích dle přiložené
dokumentace.

10/2016/24

ZOS neschválilo navrženou kandidátku Ivu Kukačovou na člena Školské rady Základní školy
Sulice, příspěvková organizace, za zřizovatele.

Bere na vědomí:
10/2016/25

Č.j. 1212/2016, Ing. Anna Crhová, V Lázních 687, 252 42 Jesenice, ZOS bere na
vědomí projektovou dokumentaci pro stavbu rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice Nechánice, č.parc. 141/150, dle přiložené dokumentace.

10/2016/26

Č.j. 1258/2016, Veronika Pichová, Pertoldova 3317, Praha 4, ZOS bere na vědomí projektovou
dokumentaci na stavbu rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice - Nechánice, č.parc.141/159,
dle přiložené dokumentace.

10/2016/27

ZOS bere na vědomí Povodňový plán pro správní území Sulice.

Odložilo:
10/2016/28

Č.j. 1166/2016, Ing. Arch. MgA. Tomáš Legner, Dolní Stakory 39, Mladá Boleslav, ZOS
odložilo rozhodnutí o všech předmětných žádostech, a to o žádosti o vyjádření ke stavbě
bytového domu s prodejnou nábytku na pozemku v k.ú. Sulice - Hlubočinka, č.parc. 698/6 a
681/44, o žádosti o souhlas se vstupem na místní komunikaci, o žádosti o souhlas s novým
sjezdem na ulici Hlavní a o žádosti o souhlas s napojením na obecní kanalizaci a vodovod, dle
přiložené dokumentace.

Pověřuje:
1. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu darovacích smluv mezi jednotlivými dárci podle přiloženého seznamu
a Obcí Sulice jako obdarovanou, předmětem smluv jsou finanční částky určené na podporu předškolního
zařízení obdarovaného.
2. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o poskytnutí daru mezi dárcem, kterým je firma Mountain
Service s.r.o., Ořechová 485, Kamenice, a obdarovanou Obcí Sulice.

3. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o poskytnutí daru mezi dárkyní, Renátou Stolařovou, Hlavní
116, Sulice - Želivec, a obdarovanou Obcí Sulice.
4. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo mezi firmou VHS Benešov s.r.o. a Obcí Sulice na akci
„Gravitační kanalizační řady s výtlakem Želivec - ulice Ve Vilkách a Rovná“.
5. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo mezi firmou VHS Benešov s.r.o. a Obcí Sulice na akci
„Tlakový kanalizační řad a vodovod Hlubočinka“.
6. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo mezi firmou Unives s.r.o. a Obcí Sulice na
zabezpečení projektové dokumentace pro stavební povolení a zabezpečení stavebního povolení akce akce
„Výstavba odborných učeben – jazykové, IT a přírodovědné a stavební práce pro zajištění jejich
bezbariérovosti – Základní škola Sulice, příspěvková organizace“.
7. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na ½ pozemku v k.ú. Sulice - Hlubočinka, č.parc.
761/7, výměra 987 m2, mezi Obcí Sulice jako kupující a Ivanou Hrbkovou a Ing. Jiřím Coufalem, Hlavní
1100, Sulice - Hlubočinka jako prodávajícími.
8. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na pozemek v k.ú. Sulice - Hlubočinka, č.parc.
760/27, výměra 648 m2 a č.parc. 760/32, výměra 87 m2, mezi Obcí Sulice jako kupující a Alanem Zákorou a
Bc. Lindou Zákorovou, Chmelová 888, Sulice - Hlubočinka jako prodávajícími.
9. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na pozemek v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 803/4,
výměra 1450 m2 mezi Obcí Sulice jako kupující a T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha
4 jako prodávající.
10. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na pozemek mezi Obcí Sulice jako kupujícím a spol.
Alim s.r.o., zastoupenou Ing. Miroslavem Enterem, Jílovská 424/31, Praha 4 jako prodávajícím.
11. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na vodovodní řady E1, E1-1, E1-1-1, E1-2, E1-3 a
E1-4 v Nechánicích, lokalita X, mezi Obcí Sulice jako kupujícím a spol. Alim s.r.o., zastoupenou Ing.
Miroslavem Enterem, Jílovská 424/31, Praha 4 jako prodávajícím.
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