USNESENÍ č. 11/2018 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 20.11.2018
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 12 přítomných
Schválilo:
11/2018/1

Č.j.1245/2018, DV Engineering s.r.o., Konstantinova 1492/36, Praha 4, ZOS souhlasí se změnou
užívání budovy a to z bývalé prodejny a kasina na využití pro prostory základní školy v části prvního
nadzemního podlaží objektu Hlubočinka 813, 251 68 Sulice na pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka,
č.parc. 910, dle přiložené dokumentace.

11/2018/2

Č.j.1249/52018, Josef Rovný, poradenské činnosti a zprostředkování, Za Humny 150, 289 03,
Záhornice, ZOS schválilo projekt „Odbahnění a udržovací práce – rybník na Chotouňském potoce“ na
pozemcích v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 159/24,61/3,161/4,162/1,162/2,162/3,163/2,163/3,164/1,
161/1,161/2 163/1, dle přiložené dokumentace.

11/2018/3

Č.j.1255/2018, Ing. Vladimír Běhal, Ing. Jolanta Běhalová, ZOS schválilo obnovení přístupové cesty
ve vlastnictví obce Sulice umístěné na pozemcích v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Na Křížkách, č.parc.
1188/1,1118/1 a 1117, a to k pozemkům v k.ú. Sulice - Želivec, lokalita Na Křížkách, č.parc. 866/1,
866/2 a 866/3, dle předložené žádosti body 1 – 4 a přiložené dokumentace.

11/2018/4

Č.j.1275/2018, Jan Kukačka s.r.o., Zdeněk Drazdík, Sázavská 508, 257 22, Čerčany, ZOS schválilo
umístění stavby, změny využití území a změně stavby, název akce: IZ-12-6001342-Sulice-VN 4363
p.č. 418/44-přeložka, dle přiložené dokumentace. Předmětem akce je změna trasy vedení VN na
pozemcích v k.ú. Sulice, č.parc. 418/44, 418/43,775/66,1156/1 a 1158.

11/2018/5

ZOS schválilo Příkazní smlouvu č.SML10786 mezi Obcí Sulice jako příkazcem a společností Erste
Grantika Advisory a.s., Jánská 448/10, Brno, jako příkazníkem, předmětem smlouvy je veřejná
zakázka na služby s názvem „Svoz odpadu v obci Sulice III.“

11/2018/6

Č.j.1270/2018, Ing. Miroslav Šejna, Hlubočinka, ZOS schválilo připojení na obecní vodovod a
kanalizaci rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami na pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka,
lokalita Vilapark Hlubočinka, č.parc. 682/18.

11/2018/7

ZOS schválilo Příkazní smlouvu o poskytování právní pomoci mezi Obcí Sulice jako klientem a JUDr.
Erikem Zemanem jako advokátem, Slavíkova 1568/23, Praha 2.

11/2018/8

ZOS schválilo dar svozové známky na poplatek za odvoz odpadu pro občany Obce Sulice ve věku nad
70 let. Jedná se o dar svozové známky na odvoz odpadu v systému obce Sulice 1x za 14 dnů, nádoby o
objemu 120 litrů, na kalendářní rok 2019. Dar bude poskytnut v lednu 2019 plošně, všem občanům
obce Sulice, kteří budou přihlášeni k trvalému pobytu ke dni 31.12.2018 v obci Sulice a jejích
obecních částech a ke dni 31.1.2019 včetně, dovrší věku 70 let.
Nárok na dar pro více osob žijících ve společné domácnosti a splňujících uvedená kritéria se nesčítají.
V případě, že na adrese čísla popisného nebo čísla evidenčního budovy je hlášeno více osob
splňujících nárok na dar svozové známky, pověřuje zastupitelstvo obce starostu obce k individuálnímu
posouzení tohoto nároku a vydání příslušného počtu svozových známek pro rok 2019 (jedná se
zejména posouzení nároku v budovách, ve kterých je více bytových jednotek).

11/2018/9

ZOS schválilo dokument Zásady pro projednávání, schvalování smluv a určení výše úplaty za zřízení
věcných břemen (služebnosti a reálných břemen) na nemovitých věcech obce Sulice, Praha východ.

11/2018/10

ZOS schválilo Rozpočtové opatření Obce Sulice č. 6/2018.

11/2018/11

ZOS schválilo jednorázový investiční příspěvek na vybavení nově vybudovaných prostor ZŠ Sulice ve
výši 200 968,- Kč a jednorázový neinvestiční příspěvek na program školy v přírodě ve výši 37 710,Kč v Krkonoších v září 2018.

11/2018/12

ZOS schválilo personální obsazení hlavní inventarizační komise, jejímiž členy jsou Martina Čuříková,
František Vítek a Ctibor Kopáč.

11/2018/13

ZOS schválilo finanční odměnu starostovi obce Sulice v maximální možné výši dle zákona o obcích
č.128/2000 Sb., §76, odst.2., za splnění zvláště významného úkolu obce Sulice, kterým je osobní
angažovanost nad rámec pracovních povinností a úkolů starosty obce souvisejících s vybudováním
kompletního základního školství v obci Sulice.

V obci Sulice byla založena tradice základního školství nejen pro současné, ale též pro budoucí
generace obyvatel obce, která úzce souvisí s komunitním životem všech generací občanů v obci
Sulice.
Za tento počin patří starostovi obce nejen schválená finanční odměna, ale též veřejné poděkování.
ZOS pověřuje 1. místostarostu obce k zajištění vyplacení finanční odměny starostovi obce za splnění
zvláště významného úkolu obce Sulice do konce roku 2018.
Bere na vědomí:
11/2018/14 Č.j.1245/2018, DV Engineering s.r.o., Konstantinova 1492/36, Praha 4, ZOS bere na vědomí
projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení plánovaných stavebních úprav budovy
v k.ú. Sulice č.parc. 910, Hlubočinka 813, 251 68 Sulice.
11/2018/15

Č.j.1269/2018, Veronika Březinová, Aleš Jindra, Platanová 183, Želivec, ZOS bere na vědomí
rekolaudaci stávající garáže na výtvarný ateliér na adrese Platanová 183, umístěné na pozemku v k.ú.
Sulice - Želivec, č.parc.st. 1039.

Neschválilo:
11/2018/16 ZOS nesouhlasí s uzavřením Dodatku číslo 2 ke Smlouvě o dílo č. 904-017 na zhotovení stavby podle
občanského zákoníku k provedení stavby Rozšíření kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben
vč. zajištění bezbariérovosti předložený dne 4.10.2018, tedy 7 dnů po předání díla a vydání
Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby Spis.zn. SU/1693/2018/Pe čj. KAM- 6719/2018/SÚ/IPe.
ZOS nesouhlasí se zněním předloženého návrhu pod názvem Dohoda o narovnání, který byl obci
Sulice doručen dne 14.11.2018 pod čj. 1281/2018.
Odložilo:
11/2018/17

Č.j.1277/2018, Král & Král s.r.o., Čenětice 25, Křížkový Újezdec, ZOS odložilo rozhodnutí o cenové
nabídce na akci „Multifunkční sportoviště pro základní školu Želivec (na asfaltovém hřišti)“, Školní
343, Želivec 251 68.

Ukládá:
1. ZOS ukládá starostovi obce Sulice, aby postupoval v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo č. 904-017 na
zhotovení stavby podle občanského zákoníku k provedení stavby Rozšíření kapacity ZŠ Sulice, výstavba
odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti.
Pověřuje:
1. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Příkazní smlouvy č.SML10786 mezi Obcí Sulice jako příkazcem a
společností Erste Grantika Advisory a.s., Jánská 448/10, Brno, jako příkazníkem.
2. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Příkazní smlouvy o poskytování právní pomoci mezi Obcí Sulice jako
klientem a JUDr. Erikem Zemanem, Slavíkova 1568/23,Praha 2, jako advokátem.
3. ZOS pověřuje starostu obce k individuálnímu posouzení nároku a vydání příslušného počtu svozových známek
pro rok 2019 (jedná se zejména posouzení nároku v budovách, ve kterých je více bytových jednotek).
4. ZOS pověřuje 1. místostarostu obce k zajištění vyplacení finanční odměny starostovi obce za splnění zvláště
významného úkolu obce Sulice do konce roku 2018.

Návrhová komise:

Ing. Ondřej Černil
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Ing. Petr Čuřík

