USNESENÍ č. 3/2017 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 28.3.2017
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 11 přítomných
Schválilo:
3/2017/1 ZOS schválilo připojení na vodovodní řad ve vlastnictví Obce Sulice těchto žadatelů: č.j. 346/2017 Albín
Roman, Kaštanová, č.parc. 803/41, Želivec, lokalita Mandava, č.j. 377/2017 Věra Hužerová, K Borovině,
č.parc. 657/9, Hlubočinka, č.j. 363/2017 Igor Spitz, Hlavní 116, Želivec, č.j. 396/2017 Petr Grác, Pod
Remízkem č.parc. 775/21, Sulice.
3/2017/2 ZOS schválilo připojení na kanalizační řad ve vlastnictví Obce Sulice těchto žadatelů: č.j. 346/2017 Albín
Roman, Kaštanová, č.parc. 803/41, Želivec, lokalita Mandava, č.j. 377/2017 Věra Hužerová, K Borovině,
č.parc. 657/9, Hlubočinka, č.j.363/2017 Igor Spitz, Hlavní 116, Želivec, č.j. 378/2017 Vojtěch a Štěpánka
Jelínkovi, K Borovině 043, č.parc.657/10, Hlubočinka č.j.260/2017, Milan Růžička Svažitá 65, Nechánice,
č.j. 328/2017 Hana Haschková, Rovná, č.parc. 910/13, Želivec, č.j. 356/2017 Lenka Pancířová, Svažitá
163, Nechánice, č.j. 357/2017 Radek Pšenička, Svažitá 60, Nechánice, č.j. 379/2017 Pavel Masner,
K Borovině 147, č.parc. 657/11 Hlubočinka, č.j. 332/2017 Pavel Valík, Svažitá 164, Nechánice, č.j.
396/2017 Petr Grác, Pod Remízkem č.parc. 775/21, Sulice.
3/2017/3 Č.j. 253/2017 Ing. arch. Dana Moravcová, Volyňská 1/1189, Praha 10, ZOS schválilo napojení pozemků
v k.ú. Sulice, č.parc. 985/22, 986/2, 986/26 a 986/30 na vodovodní a kanalizační řad ve vlastnictví Obce
Sulice. ZOS schválilo napojení pozemků v k.ú. Sulice, č.parc. 985/22, 986/2, 986/26 a 986/30 na
příjezdovou obecní komunikaci č.parc.1137.
3/2017/4 Č.j. 264/2017 Bohuslav Sajler, ZOS schválilo napojení pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc. 681/6,
lokalita Vilapark Hlubočinka, na vodovod a tlakovou kanalizaci ve vlastnictví Obce Sulice.
3/2017/5 Č.j. 276/2017 Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, Školní 349, 251 68 Sulice-Želivec, ZOS
schválilo přijetí peněžitého daru účelově neurčeného pro Mateřskou školu Sluníčko, příspěvková
organizace, a to od paní Markéty Povýšilové ve výši 2 000,- Kč.
3/2017/6 Č.j. 313/2017 Mgr. Linda Obrtelová, Mezi námi o.p.s. Nad Želivkou 903, Praha 6, ZOS schválilo
poskytnutí finančního daru ve výši 6 000,- Kč na podporu pravidelných mezigeneračních setkávání
v r.2017 dle specifikace v žádosti.
3/2017/7 Č.j. 386/2017 Petr a Lenka Grácovi, Dolní Jirčany, ZOS schválilo nabídku na odkoupení pozemku Obcí
Sulice od stávajících vlastníků, Petra a Lenky Grácových, a to pozemku v k.ú. Sulice, lokalita K, č.parc.
775/19, ostatní plocha, výměra 938 m2.
3/2017/8 Č.j. 311/2017 Ing. Blanka Bejdáková, TŘI o.p.s., Sokolská 584, Čerčany, ZOS schválilo poskytnutí
finančního daru ve výši 12 480,- Kč na úhradu péče o pacienta Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech
s trvalým bydlištěm v obci Sulice.
3/2017/9 Č.j. 324/2017 Ing. Blanka Vondráčková, Štiřínská 135, Sulice-Želivec, ZOS schválilo sjezd z obecní
komunikace na pozemek v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 998/58, a to z pozemku v k.ú. Sulice-Želivec,
č.parc. 998/61, v souladu s plánovanou výstavbou rodinného domu dle přiložené dokumentace.
3/2017/10 Č.j. 345/2017 Klára Kantová, Osmidomí č.ev.28, Želivec, ZOS schválilo napojení na vodovodní řad chaty
v ulici Osmidomí č.ev.28 na Želivci dle přiložené dokumentace.
3/2017/11 ZOS schválilo Smlouvu o monitorování a zajištění výjezdu na multifunkčním dohledovém centru – pultu
centrální ochrany ALKOM, dodatek č.4 ke smlouvě Č: MDC – 1476 mezi Obcí Sulice jako objednatelem
a firmou ALKOM Security a.s., V Holešovičkách 10, Praha 8, jako dodavatelem, předmětem smlouvy je
ostraha majetku obce Sulice s dobou plnění smlouvy do 31.12.2017.
3/2017/12 ZOS schválilo Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN mezi Obcí Sulice jako
zákazníkem a firmou Amper Market a.s., Antala Staška 1076/33a, Praha 4, jako obchodníkem.
3/2017/13 ZOS projednalo nabídku a schválilo záměr odkupu nemovitostí v k.ú. Sulice-Nechánice od společnosti
Mateo Packing s.r.o., Svažitá 73, Nechánice, a to budovy č.p. 550, zastavěná plocha a nádvoří (č.parc. st.
209), výměra 772m2, pozemku č.parc.106/20, výměra 1406m2, ostatní plocha, pozemku č.parc.106/23,
výměra 112m2, ostatní plocha, pozemku č.parc.106/22, výměra 212m2, orná půda a pozemku
č.parc.106/21, výměra 564m2, ostatní komunikace.
3/2017/14 ZOS schválilo žádost Obce Sulice o převod pozemků v k.ú. Sulice, č.parc. 430/19, výměra 18m2, ostatní
komunikace, ostatní plocha, č.parc. 430/21, výměra 69m2, ostatní komunikace, ostatní plocha a
č.parc.1240/25, výměra 439m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, a to od stávajícího vlastníka, kterým je

Česká republika zastoupená Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2.
3/2017/15 Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, Školní 349, 251 68 Sulice-Želivec, ZOS schválilo
termín zápisu na den 4.5.2017 od 9.00 - 12.00 hodin a od 13.00 - 16.00 hodin do firemní Mateřské školy
Sluníčko, příspěvková organizace. ZOS schválilo pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2017/2018.
3/2017/16 ZOS schválilo Kupní smlouvu mezi Obcí Sulice jako kupující a Milanem Křivánkem bytem Klenovická
553/8, Praha 4, jako prodávajícím, předmětem smlouvy je převod vlastnického práva ke stavbě vodovodu a
kanalizace pod názvem „Prodloužení stávajících řadů vody a kanalizace pro Sportovní a skladový areál,
k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc. 690/5, 690/7, 690/8“, která se nachází na pozemcích v k.ú. SuliceHlubočinka, č.parc. 690/7, 690/14 a 1193/13.
3/2017/17 ZOS schválilo Partnerskou smlouvu mezi Obcí Sulice a Obcí Křížkový Újezdec, předmětem smlouvy je
vzájemná spolupráce smluvních stran při umisťování dětí předškolního věku partnera do firemní Mateřské
školy Sluníčko, příspěvková organizace.
3/2017/18 ZOS schválilo Partnerskou smlouvu mezi Obcí Sulice a Obcí Radějovice, předmětem smlouvy je vzájemná
spolupráce smluvních stran při umisťování dětí předškolního věku partnera do firemní Mateřské školy
Sluníčko, příspěvková organizace.
3/2017/19 Č.j. 401/2017, Václav Váňa a Jana Váňová, Matúškova 797/5, Praha 4, ZOS o a schválilo napojení na
vodovodní řad ve vlastnictví Obce Sulice v obecní části Želivec, a to pozemku v k.ú. Sulice-Želivec,
č.parc.st. 998/1 a č.parc. 998/13, ulice Osmidomí č.e. 22, dle přiložené dokumentace.
3/2017/20 Č.j. 410/2017, Jana Šimonová, Nechánice, Obec Sulice, ZOS schválilo směnu pozemků mezi Janou
Šimonovou a Obcí Sulice v návaznosti na již uveřejněný záměr směny pozemků, a to pozemků k.ú. SuliceNechánice, dle geometrického plánu č.1775-13336/2016 a souhlasem s dělením pozemků vydaným OÚ
Kamenice, OÚ Kamenice, Stavební úřad, č.j.01722/17/SU, ze dne 27.3.2017, kterým schvaluje dělení
předmětných pozemků určených ke směně.
3/2017/21 ZOS schválilo Dodatek č.7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému
Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená podle zákona č.111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka č. 339) mezi Hlavním městem Praha zastoupenou organizací
ROPID, Rytířská 10, Praha 1, jako objednatelem, obcemi Vestec, Jesenice, Sulice, Kamenice, Řehenice a
městem Týnec nad Sázavou jako objednateli – obce a společností ARRIVA PRAHA s.r.o., U Seřadiště 9,
Praha 101, jako dopravcem.
3/2017/22 ZOS schválilo Dodatek č.8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému
Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená podle zákona č.111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka č. 337) mezi Hlavním městem Praha zastoupenou organizací
ROPID, Rytířská 10, Praha 1, jako objednatelem, obcemi Vestec, Jesenice, Sulice, Kamenice, Řehenice a
městem Týnec nad Sázavou jako objednateli – obce a společností ARRIVA PRAHA s.r.o., U Seřadiště 9,
Praha 101, jako dopravcem.
3/2017/23 ZOS schválilo Dodatek č.12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému
Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená podle zákona č.111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka č. 461) mezi Hlavním městem Praha zastoupenou organizací
ROPID, Rytířská 10, Praha 1, jako objednatelem, obcemi Vestec, Jesenice, Sulice, Kamenice, Řehenice a
městem Týnec nad Sázavou jako objednateli – obce a společností ARRIVA PRAHA s.r.o., U Seřadiště 9,
Praha 101, jako dopravcem.
Bere na vědomí:
3/2017/24 Č.j. 253/2017 Ing. arch. Dana Moravcová, Volyňská 1/1189, Praha 10, ZOS bere na vědomí akci
„Novostavba rodinného domu a oplocení“ na pozemku v k.ú. Sulice, č.parc. 985/22, 986/2, 986/26 a
986/30, dle předložené dokumentace.
3/2017/25 Č.j. 264/2017 Bohuslav Sajler, ZOS bere na vědomí výstavbu rodinného domu o dvou bytových
jednotkách na pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka, lokalita Vilapark Hlubočinka, č.parc. 681/6, dle
přiložené dokumentace.
3/2017/26 Č.j. 294/2017 Jiří Čamra, 5.Května 1143/61, Praha 4, ZOS bere na vědomí a akci “Přístavba k objektu
v k.ú. Sulice-Želivec, č.ev. 17, č.parc.st.254, č.parc. 923/3 a 925/2“, dle přiložené dokumentace.
3/2017/27 Č.j. 345/2017 Klára Kantová, Osmidomí č.ev.28, Želivec, ZOS bere na vědomí rekonstrukci a přístavbu
chaty v ulici Osmidomí č.ev.28 na Želivci.

3/2017/28 Č.j. 346/2017 Roman Albín, Sadová 2419, Dvůr nad Labem, bere na vědomí výstavbu rodinného domu na
pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc. 803/41, dle přiložené dokumentace.
3/2017/29 Č.j. 396/2017 Petr Grác, U Studny 250, Dolní Jirčany, ZOS bere na vědomí stavbu rodinného domu o dvou
bytových jednotkách v k.ú. Sulice, č.parc. 775/21, dle přiložené dokumentace.
Pověřuje:
1.

ZOS pověřuje starostu obce k přípravě a podpisu kupní smlouvy na nákup pozemku v k.ú. Sulice, lokalita K,
č.parc. 775/19, ostatní plocha, výměra 938 m2, mezi obcí Sulice a Petrem Grácem a Lenkou Grácovou.

2.

ZOS pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy mezi obcí Sulice a Ing. Blankou Bejdáková, TŘI o.p.s.,
Sokolská 584, Čerčany, předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 12 480,- Kč na úhradu péče o pacienta
Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech s trvalým bydlištěm v obci Sulice.

3.

ZOS pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy mezi obcí Sulice a Mgr. Lindou Obrtelovou, Mezi námi
o.p.s. Nad Želivkou 903, Praha 6, předmětem darovací smlouvy je finanční dar ve výši 6 000,- Kč na podporu
pravidelných mezigeneračních setkávání v r.2017 dle specifikace v žádosti.

4.

ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o monitorování a zajištění výjezdu na multifunkčním
dohledovém centru – pultu centrální ochrany ALKOM, dodatek č.4 ke smlouvě Č: MDC – 1476 mezi Obcí Sulice
jako objednatelem a firmou ALKOM Security a.s., V Holešovičkách 10, Praha 8, jako dodavatelem.

5.

ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN mezi
Obcí Sulice jako zákazníkem a firmou Amper Market a.s., Antala Staška 1076/33a, Praha 4, jako obchodníkem.

6.

ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na vodovodní a kanalizační řady mezi Obcí Sulice jako
kupující a Milanem Křivánkem, bytem Klenovická 553/8, Praha 4, jako prodávajícím.

7.

ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Partnerské smlouvy mezi Obcí Sulice a Obcí Křížkový Újezdec.

8.

ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Partnerské smlouvy mezi Obcí Sulice a Obcí Radějovice.

9.

ZOS pověřuje starostu obce k podpisu směnné smlouvy mezi Obcí Sulice a Janou Šimonovou.

10. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č.7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená podle zákona č.111/1994 Sb., o
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka č. 339).
11. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č.8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená podle zákona č.111/1994 Sb., o
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka č. 337).
12. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č.12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená podle zákona č.111/1994 Sb., o
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka č. 461).
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