USNESENÍ č. 3/2019 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 16.4.2019
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 12 přítomných
Schválilo:
3/2019/1 Č.j. 392/2019, Jitka Richterová, Slunečná 801, Sulice-Hlubočinka, ZOS schválilo připojení na
kanalizační řad ve vlastnictví obce Sulice.
3/2019/2 Č.j. 314/2019, JUDr. Jaroslav Homola, Ke Skalce 126, Sulice-Želivec, ZOS schválilo připojení na
vodovodní řad ve vlastnictví obce Sulice.
3/2019/3 ZOS v rámci výběrového řízení na dodavatele prací spojených s opravou povrchu komunikace
v Nechánicích, ulice K Vrchánovu, a v souladu s kritérii tohoto výběrového řízení schválilo jako vítěze
firmu MACHIDO s.r.o., V Hranicích 155, 252 41 Dolní Břežany.
3/2019/4 Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, Školní 349, Želivec, 251 68 Sulice, ZOS schválilo
termín zápisu do MŠ Sluníčko, příspěvková organizace. Zápis se bude konat dne 14.5.2019 od 13.00 do
16.00 v ředitelně Mateřské školy Sluníčko, Školní 349.
3/2019/5 Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, Školní 349, Želivec, 251 68 Sulice, ZOS schválilo
kritéria pro přijetí dětí do MŠ Sluníčko, příspěvková organizace.
3/2019/6 Č.j.311/2019, TJ. Slavoj Popovice, 251 69 Velké Popovice, Ringhofferova 336, ZOS schválilo
poskytnutí finanční podpory formou daru ve výši 20 000,- Kč na výuku bruslení pro děti z MŠ Sluníčko,
příspěvková organizace, Školní 349, Želivec 251 68, na období září 2018 - duben 2019.
3/2019/7 Č.j.313/2019, Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, Školní 349, Želivec, 251 68 Sulice,
ZOS schválilo přijetí peněžitého daru ve výši 10 500,- Kč pro Mateřskou školu Sluníčko, příspěvková
organizace.
3/2019/8 Č.j.320/2019, Ing. Lukáš Fiala, sídl. Hůrka 1060, 278 01, Kralupy nad Vltavou, ZOS schválilo stavební
záměr „Místní komunikace, Sulice-Žilík“ na pozemcích v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava,
č.parc.874/13, 874/95, 874/131, 874/132, 874/133, 874/134, 874/135,874/136,922/1,922/4,922/5,939/8,
dle přiložené dokumentace.
ZOS schválilo napojení předmětných pozemků v rámci akce „Místní komunikace, Sulice-Žilík“ na
obecní komunikaci Kaštanová.
ZOS schválilo napojení předmětných pozemků v rámci akce „Místní komunikace, Sulice-Žilík“ na
obecní vodovod a kanalizaci. Tento souhlas nabude platnosti po úhradě připojovacích poplatků obci
Sulice na základě Smlouvy o spolupráci.
3/2019/9 Č.j.327/2019, TŘI o.p.s., Sokolská 584, 257 22 Čerčany, Ing. Blanka Bejdáková, ZOS schválilo
finanční příspěvek formou daru ve výši 21 800,- Kč na provoz domácího Hospice Dobrého pastýře
v Čerčanech v r. 2019.
3/2019/10 ZOS schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 obce Sulice o místním poplatku ze psů.
3/2019/11 Č.j.366/2019, Z-REHAB s.r.o, Dělnická 213/12, Praha 7, ZOS souhlasí se záměrem provozování
Stanice technické kontroly na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, č.parc. 775/31, dle přiložené
dokumentace.
3/2019/12 Č.j.396/2019, ZOS schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IP-12-6013192/002
mezi Obcí Sulice jako povinnou a společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín, Teplická 874/8, 405 02
zastoupenou firmou AZ Elektrostav a.s., Bobnická 2020, 288 01, Nymburk, jako oprávněnou.
3/2019/13 ZOS schválilo záměr směny pozemků v Nechánicích, vč. zřízení Věcného břemene ve prospěch obce
Sulice, a to mezi Obcí Sulice a Pavlem Roglem dle geometrického plánu č.1943-18481/2019.
3/2019/14 Č.j.404/2019, ALMAPRO s.r.o., Průběžná 1108/77, Praha 10, ZOS schválilo projekt pod názvem
„Obytný soubor Hlubočinka“ na pozemcích v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc. 778, 1268, 1269, 1270,
1281, 1287, 1288, 1290, 1294/1, 1295 a 1296, dle přiložené dokumentace, a to s za podmínky, že
investor rozšíří prostor nástupiště přilehlé zastávky autobusu, vybuduje dopravně bezpečnostní opatření
- světelnou signalizaci přechodu chodců přes přechod pro chodce navazující na zastávku autobusů
Sulice – Hlubočinka (formou náhrady sloupů VO za sloupy se světelným dopravním značením
s tříbarevnou soustavou s plnými signály pro vozidla doplněným dvoubarevnou soustavou se signály
pro chodce vč. tlačítek pro chodce), vybuduje chodník vpravo ve směru na Prahu mezi zastávkou
autobusu a plánovaným výjezdem automobilů z obytného souboru.
ZOS schválilo napojení předmětných pozemků na obecní vodovod, kanalizaci za podmínky propojení
vodovodních a kanalizačních řadů mezi nápojným bodem v křížení ulic Slunečná, Hlavní a nápojným

bodem v křížení ulic Úvozová, Hlavní. Kapacitní poplatky za napojení na vodovod a kanalizaci již byly
uhrazeny dříve.
ZOS schválilo rozšíření veřejného osvětlení (VO) o plánovanou lokalitu a napojení na stávající zapínací
bod VO za podmínky posílení odběrného místa VO ze stávajících 25A na 32A (zapínací bod v ulici
Hlavní).
Nedílnou součástí všech souhlasů ZOS je podmínka převodu nově vybudovaného infrastrukturního
majetku zejména řadů vodovodu, kanalizace, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, komunikací,
chodníků, veřejné zeleně, kontejnerových stání a dalších blíže nespecifikovaných zařízení sloužících
veřejnosti, do vlastnictví obce Sulice, a to nejpozději do 60 dnů od jejich kolaudace, nebo obdobného
právního aktu vedoucího k trvalému užívání infrastruktury. Vzhledem k veřejnému zájmu bude celý
výše uvedený majetek předán formou Kupní smlouvy za symbolickou částku 100,- Kč.
3/2019/15 Č.j.402/2019, Ondřej a Jitka Valentovi, Vrbová 476, Želivec, ZOS schválilo oplocení pozemku v k.ú.
Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc. 803/60, dle přiložené dokumentace, a to do ulice Vrbová
v přední části předmětného pozemku.
3/2019/16 Č.j.422/2019, Eva Chytrá, Věra Kumbálková, Petr Vrňata, Věra Vrňatová, Michaela Müller, ZOS
schválilo projekt komunikace na pozemcích v k.ú. Sulice - Nechánice, lokalita X, č.parc.141/7 a 141/8,
dle přiložené dokumentace.
Neschválilo:
3/2019/17 Č.j.421/2019, Ing. Marie Skružná, ZOS neschválilo vzdání se předkupního práva Obce Sulice ke
spoluvlastnickému podílu 2/10 Ing. Marie Skružné na pozemku v k.ú. Sulice - Želivec, lokalita
Mandava, č.parc. 803/70.
Odložilo:
3/2019/18 Č.j.402/2019, Ondřej a Jitka Valentovi, Vrbová 476, Želivec, ZOS odložilo rozhodnutí o oplocení
pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc. 803/60, dle přiložené dokumentace,
v sousedství ulice Na Křížkách v zadní části předmětného pozemku.
Pověřuje:
1. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo mezi Obcí Sulice a firmou MACHIDO s.r.o.,
V Hranicích 155, 252 41 Dolní Břežany.
2. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy mezi Obcí Sulice a sportovním klubem TJ.Slavoj
Popovice, 251 69 Velké Popovice, Ringhofferova 336.
3. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy mezi Obcí Sulice a společností TŘI o.p.s.,
Sokolská 584, 257 22 Čerčany.
4. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IP-126013192/002 mezi Obcí Sulice a společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín, Teplická 874/8, 405 02
zastoupenou firmou AZ Elektrostav a.s., Bobnická 2020, 288 01, Nymburk.
5. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu příslušné směnné smlouvy mezi Obcí Sulice a Pavlem Roglem,
Nechánice, Obrněná ul.
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