USNESENÍ č. 4/2018 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 24.4.2018
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 12 přítomných
Schválilo:
4/2018/1

Č.j. 458/2018 ZOS schválilo připojení na kanalizační řad ve vlastnictví Obce Sulice žadatele, kterým je
Libor Kučera, Okružní ul., č.parc. 774/23, Sulice.

4/2018/2

Č.j. 458/2018, ZOS schválilo připojení na vodovodní řad ve vlastnictví Obce Sulice žadatele, kterým je
Libor Kučera, Okružní ul., č.parc. 774/23, Sulice.

4/2018//3

ZOS schválilo koupi pozemku v k.ú. Sulice, č.parc. 761/54, Obcí Sulice výměra 85 m2, a to od stávajících
vlastníků, manželů Martina a Mgr. Lucie Skalákových.

4/2018/4

ZOS schválilo cenovou nabídku na prodej pozemku ve vlastnictví Obce Sulice v k.ú. Sulice - Nechánice,
č.parc. 255, výměra 313 m2, v návaznosti na schválený záměr Obce Sulice prodat předmětný pozemek viz
usnesení ZOS č.3/2018/20.

4/2018/5

ZOS schválilo Příkazní smlouvu mezi Obcí Sulice jako příkazcem a společností AMANDA stavební s.r.o.,
Pod Hájem 9/541, Praha 5, jako příkazníkem, předmětem smlouvy je činnost TDI na stavbě „Rekonstrukce a
nástavba OÚ a polyfunkčního objektu Sulice“ - demolice a zhotovení základové desky.

4/2018/6

ZOS schválilo Příkazní smlouvu mezi Obcí Sulice jako příkazcem a Ing. Vladimírem Kašparem, Kroftova
356/5, Praha 5, jako příkazníkem, předmětem smlouvy je činnost koordinátora BOZP při práci na staveništi
na stavbě „Rekonstrukce a nástavba OÚ a polyfunkčního objektu Sulice“ - demolice a zhotovení základové
desky.

4/2018/7

ZOS na základě výsledku výběrového řízení schválilo jako zhotovitele stavby „Rozšíření kapacity ZŠ Sulice,
výstavba odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti“ firmu Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967,
762 92 Zlín, IČ: 46900918.

4/2018/8

ZOS na základě daného kritéria, kterým je nejnižší cena, schválilo jako vítěze výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu pod názvem „Soubor ulic Sulice - Slunečná, Souběžná a Pod Remízkem I.etapa - oprava
povrchu komunikace“ firmu J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o., Budějovická 701, 252 42 Jesenice,
IČ:45792348.

4/2018/9

ZOS na základě daného kritéria, kterým je nejnižší cena, schválilo jako vítěze výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu pod názvem „Modernizace komunikací Svažitá, Úvozová a Chmelová“ firmu Power Cem
Czech Republic, s.r.o., Borek 17, 254 01, Jílové u Prahy IČ: 24749893.

4/2018/10

ZOS schválilo Kupní smlouvu mezi prodávajícími, kterými jsou Simona Beránková, Jaroslav Daniš, Luboš
Kitzberger, Michaela Kitzbergerová, Iva Marešová, Miloš Růžička, Lucie Růžičková a kupující, kterou je
Obec Sulice, předmětem smlouvy je pozemek v k.ú. Sulice-Nechánice, lokalita X, č.parc. 123/6, odděleného
dle geometrického plánu č.1868-15979/2018.

4/2018/11

ZOS schválilo Kupní smlouvu mezi prodávajícím, kterým je Miloš Růžička, a kupující, kterou je Obec
Sulice, předmětem smlouvy je pozemek v k.ú. Sulice - Nechánice, lokalita X, č.parc. 123/15, odděleného dle
geometrického plánu č. č.1868-15979/2018.

4/2018/12

Č.j. 443/2018, C.H.S. Praha s.r.o., projekční a inženýrská společnost, Osadní 311/12, Praha 7, ZOS schválilo
dělení a scelování pozemků pro obytnou lokalitu Sulice-západ na pozemcích v k.ú. Sulice, č.parc. 533/1,
1159/1 a část pozemků 529/12 a 1163. Pro tuto lokalitu byla v minulosti vypracována a schválena Územní
studie S-04 Sulice-západ a je v souladu s výše uvedenou žádostí.

4/2018/13

Č.j. 482/2018, Ing. Miroslav Šejna, ZOS schválilo napojení pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka, lokalita
Vilapark Hlubočinka, č.parc. 681/10 na obecní vodovod a tlakovou kanalizaci.

4/2018/14

ZOS schválilo Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod č.00002 40818 mezi dodavatelem,
kterým je společnost Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Černoleská 1600, Benešov a odběratelem,
kterým je Obec Sulice.

4/2018/15

Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, Školní 349, 251 68 Sulice - Želivec, ZOS souhlasí

s podáním žádosti o poskytnutí grantu z Nadace Partnerství na výsadbu stromů do areálu MŠ
Sluníčko příspěvková organizace, ZOS projednalo a schválilo v případě kladného vyřízení grantu
jeho přijetí Mateřskou školou Sluníčko, příspěvková organizace, z Nadace Partnerství.
4/2018/16

Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, Školní 349, 251 68 Sulice - Želivec, ZOS schválilo
příspěvek na Jarní školu v přírodě 2018 v Kašperských horách ve výši 10 000,- Kč, dle písemné žádosti.
Finanční prostředky budou čerpány z peněžních prostředků přijatých z rozpočtu zřizovatele na provoz
příspěvkové organizace, poskytnutých pro rok 2017/2018.

4/2018/17

ZOS schválilo Smlouvu o převzetí dluhu mezi prodávajícím, kterým je Ing. Vladimír Brož, bytem Výletní
1122/30, Brandýs nad Labem a mezi kupujícím, kterým je Mikhail Pogorelov, bytem Jana Marka 1164/8,

Praha 8. Předmětem smlouvy je dluh vůči obci Sulice vzniklý na základě Smlouvy o sdružení finančních
prostředků ze dne 5.12.2016 schválená ZOS č. usnesení 10/2016/19, který přebírá kupující od prodávajícího.
4/2018/18

ZOS schválilo odměnu starostovi obce Sulice ve výši 20 000,- Kč, dle zákona č.128/2000 Sb. Zákon o
obcích, dle § 80 odst. 1 písm. f) při významném životním výročí.

4/2018/19

Č.j. 488/2018, Jan Šmíd, Podjavorinské 1604/12, Praha 4, ZOS schválilo stavbu plotu na pozemku v k.ú.
Sulice-Hlubočinka, lokalita Vilapark Hlubočinka, č.parc. 684/8, dle přiložené dokumentace, a to za
podmínky dodržení platného regulačního plánu obce Sulice.

4/2018/20

ZOS schválilo zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Svoz odpadu pro
obec Sulice - II“ zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č.134/2016, Sb., o zadávání veřejných
zakázek.

Neschválilo:
4/2018/21 Č.j. 394/2018, BACKER COMPUTER s.r.o., Mánesova 345/13, České Budějovice, ZOS neschválilo žádost
o umístění telekomunikační technologie pro zajištění služby internetu na vodárně na kótě Mandava na
pozemku v k.ú. Sulice-Mandava, č.parc. 803/86.
4/2018/22

Č.j. 492/2018, Sport Centrum Hlubočinka, Milan Křivánek, ZOS neschválilo žádost o pravidelný měsíční
finanční dar pro zachování „Sportovního centra v Hlubočince u Prahy“.

Bere na vědomí:
4/2018/23 Č.j.482/2018, Ing. Miroslav Šejna, ZOS bere na vědomí výstavbu rodinného domu na pozemku v k.ú.
Sulice-Hlubočinka, lokalita Vilapark Hlubočinka, č.parc. 681/10, dle přiložené dokumentace.
Pověřuje:
1. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy mezi Obcí Sulice jako kupující a Martinem a Mgr. Lucií
Skalákovými jako prodávajícími.
2. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy mezi Obcí Sulice jako prodávající a Martinem Honzátkem jako
kupujícím ve věci prodeje pozemku v k.ú. Sulice - Nechánice, č.parc. 255.
3. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu příkazní smlouvy mezi Obcí Sulice jako příkazcem a společností AMANDA
stavební s.r.o., Pod Hájem 9/541, Praha 5, jako příkazníkem.
4. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu příkazní smlouvy mezi Obcí Sulice jako příkazcem a Ing. Vladimírem
Kašparem, Kroftova 356/5, Praha 5 jako příkazníkem.
5. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo mezi Obcí Sulice jako objednatelem a firmou Pozemní
stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 762 92 Zlín jako zhotovitelem.
6. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo mezi Obcí Sulice jako objednatelem a firmou J.L.T. – stavební
společnost, spol. s r.o., Budějovická 701, 252 42 Jesenice jako zhotovitelem.
7. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo mezi Obcí Sulice jako objednatelem a firmou Power Cem
Czech Republic, s.r.o., Borek 17, 254 01, Jílové u Prahy jako zhotovitelem.
8. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy mezi Obcí Sulice na straně jedné jako kupující a prodávajícími
kterými jsou Simona Beránková, Jaroslav Daniš, Luboš Kitzberger, Michaela Kitzbergerová, Iva Marešová, Miloš
Růžička, Lucie Růžičková.
9. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy mezi Obcí Sulice na straně jedné jako kupující a na straně druhé
s prodávajícím, kterým je Miloš Růžička.
10.ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č.00002 40818 mezi
dodavatelem, kterým je společnost Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Černoleská 1600, Benešov a
odběratelem, kterým je Obec Sulice.
11.ZOS pověřuje starostu obce ke kontrasignaci smlouvy mezi prodávajícím Ing. Vladimírem Brožem, bytem Výletní
1122/30, Brandýs nad Labem a kupujícím Mikhailem Pogorelovem, bytem Jana Marka 1164/8, Praha 8.
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