USNESENÍ č. 1/2020 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 21.1.2020
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 10 přítomných
Schválilo:
1/2020/1
Č.j.1445/2019, Ing.
,
, Praha 6, ZOS schválilo napojení pozemku v k.ú. SuliceŽelivec, lokalita Mandava, č.parc.
, na obecní vodovod a kanalizaci. ZOS schválilo napojení pozemku
v k.ú. Sulice, č.parc.
, na obecní komunikaci č.parc.803/5.
1/2020/2

Č.j.1457/2019, Ing.
,
pozemků v k.ú. Sulice,a to č.parc.
178/2019.

1/2020/3

Č.j.1417/2019, MAS Říčansko o.p.s., Roklanská 805, Říčany, ZOS schválilo zařazení obce Sulice do
přípravy, tvorby a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Říčansko pro období
2021-2027, tj. zařazení obce do územní působnosti MAS Říčansko o.p.s. na období 2021-2027.

1/2020/4

ZOS schválilo Dodatek č.7 ke Smlouvě č. MDC - 1476 o monitorování a zajištění výjezdu na multifunkčním
dohledovém centru – pultu centrální ochrany ALKOM mezi Obcí Sulice jako objednatelem a firmou
ALKOM Security a.s., V Holešovičkách 10, Praha 8, jako dodavatelem. Předmětem smlouvy je prodloužení
doby plnění smlouvy do 31.12.2020.

1/2020/5

ZOS schválilo Dodatek č.3 ke Smlouvě č.3 MDC – 1131 o monitorování a zajištění výjezdu na
multifunkčním dohledovém centru –pultu centrální ochrany ALKOM mezi Obcí Sulice jako objednatelem
firmou ALKOM Security a.s., V Holešovičkách 10, Praha 8, jako dodavatelem. Předmětem smlouvy je
rozšíření střežených objektů o objekt nové MŠ Sulice-Hlubočinka, Ke Kapličce 1040.

1/2020/6

Č.j.22/2020, ZOS schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č.IV-12-6022958/VB/008
„Nechánice –kNN, p.č.141/101,105-107,109“ mezi oprávněnými, kterými jsou Obec Sulice,
,
,
,
, a oprávněnou, kterou je firma ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, Děčín, zastoupená firmou ELEKTROŠTIKA s.r.o., U Družstva Ideál 13, Praha 4, dle geometrického
plánu č.1981-136/2019.

1/2020/7

Č.j. 56/2020, ZOS schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č.IV-12-6025606/VB/3 Sulice, Údolí- kNN.parc.626/1,3,4 mezi Obcí Sulice jako budoucí povinnou a
firmou ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 874/8, Děčín, zastoupenou firmou ELMOZ Czech s.r.o., Černoleská
2326, Benešov, jako budoucí oprávněnou.
Výše náhrady za zřízení věcného břemena bude vypočtena dle dokumentu „Zásady pro projednávání,
schvalování smluv a určení výše úplaty za zřízení věcných břemen (služebnosti a reálných břemen) na
nemovitých věcech obce“, schváleného ZOS dne 20.11.2018 číslo usnesení 11/2018/9.

1/2020/8

Č.j. 48/2020, Ing.
,
, Praha 4, ZOS schválilo napojení pozemků v k.ú.SuliceHlubočinka, Luční ulice, č.parc.
a
na obecní vodovod a kanalizaci. ZOS schválilo napojení
pozemku
na obecní komunikaci č.parc.671/140.

1/2020/9

Č.j.69/2020, JMNET z.s., Hněvkovského 2, Praha 11, ZOS souhlasí se stavbu „126 stožár Mandava“ na
pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, část obce Mandava, č.parc.803/68, dle přiložené dokumentace.

1/2020/10

ZOS schválilo Dodatek č.1 k pojistné smlouvě č.8603460498 pro pojištění podnikatelských rizik – TREND
14 mezi společností Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 668/21, Praha 8 jako
pojistitelem a Obcí Sulice jako pojistníkem.

1/2020/11

ZOS schválilo Pojistnou smlouvu č.8603267398 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce – OS 8 mezi
společností Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 668/21, Praha 8 jako pojistitelem
a Obcí Sulice jako pojistníkem.

1/2020/12

Č.j.78/2020,
Želivec, č.parc.

1/2020/13

Č.j. 86/2020, Základní škola Sulice, příspěvková organizace, Školní 343, Sulice-Želivec, ZOS schválilo
poskytnutí investiční dotace ZŠ Sulice ve výši 41 275,-Kč na nákup 1ks počítače do recepce a 1ks
notebooku.

1/2020/14

ZOS schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Sulice č.1/2020, kterou se stanoví školský obvod základní
školy zřízené obcí.

1/2020/15

Č.j. 92/2020, SDH Nechánice, ZOS schválilo finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč na konání společenské
akce spojené s reprezentací obce Sulice pořádané SDH Nechánice dne 25.1.2020 v kulturním sále v Kostelci
u Křížků.

1/2020/16

Č.j.1462/2019, ZOS schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-6022958/VB/001
„Nechánice - kNN, p.č.141/101,105-107,109“ mezi Obcí Sulice jako povinnou a firmou ČEZ Distribuce

,

, Praha 1, ZOS schválilo změnu způsobu využití
a č.parc.
, dle návrhu geometrického plánu č.1999-

, Staroželivecká 190, Želivec, ZOS souhlasí s dělením pozemku v k.ú. Sulice, za podmínky dodržení platného Územního plánu Sulice - Právní stav po Změně č.1.

s.r.o., Teplická 874/8, Děčín, zastoupenou firmou ELEKTROŠTIKA s.r.o., U Družstva Ideál 13, Praha 4,
jako oprávněnou, a to na základě geometrického plánu č.1981-136/2019.
ZOS schválilo Smlouvu o poskytnutí finančního daru mezi Obcí Radějovice jako dárcem a Obcí Sulice jako
obdarovanou, předmětem smlouvy je finanční hotovost ve výši 50 000,- Kč jako sponzorský dar na vybavení
Základní školy Sulice, příspěvková organizace, Školní 343, Sulice-Želivec.
Bere na vědomí:
1/2020/17

1/2020/18

Č.j.1445/2019, Ing.
,
, Praha 6, ZOS bere na vědomí stavbu rodinného domu na
pozemku v k.ú. Sulice-Želivec, lokalita Mandava, č.parc.
, dle předložené dokumentace.

1/2020/19

Č.j.1449/2019, Ing. arch.
,
, Praha 4, ZOS bere na vědomí projektovou
dokumentaci na výstavbu rodinného domu v k.ú. Sulice-Nechánice, lokalita X, č.parc.
, dle přiložené
dokumentace.

1/2020/20

Č.j. 48/2020, Ing.
,
pozemcích v k.ú. Sulice-Hlubočinka,

Odložilo:

, Praha 4, ZOS bere na vědomí stavbu rodinného domu na
a
, Luční ulice, dle přiložené dokumentace.

1/2020/21

Č.j.53/2020,
,
, Želivec, ZOS odložilo žádost o změnu v územním plánu obce
Sulice týkající se pozemku v k.ú. Sulice, část obce Želivec, č.parc.
, a to změny ze současného
zařazení „trvalý travní porost“ do kategorie „zastavitelná plocha“.

1/2020/22

Č.j.1452/2019, Ing.
,
, Kladno, ZOS odložilo žádost o změnu v územním
plánu obce Sulice týkající se pozemku v k.ú. Sulice, část obce Želivec, č.parc.
, a to změny ze
současného zařazení „trvalý travní porost“ do kategorie „zastavitelná plocha“.

Pověřuje:

1. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č.7 ke Smlouvě č. MDC -1476 o monitorování a zajištění výjezdu na
multifunkčním dohledovém centru – pultu centrální ochrany ALKOM mezi firmou ALKOM Security a.s.,
V Holešovičkách 10, Praha 8, jako dodavatelem.
2. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č.3 Smlouvě č.3 MDC – 1131 o monitorování a zajištění výjezdu na
multifunkčním dohledovém centru –pultu centrální ochrany ALKOM mezi firmou ALKOM Security a.s.,
V Holešovičkách 10, Praha 8, jako dodavatelem.
3. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č.IV-12-6022958/VB/008
„Nechánice –kNN, p.č.141/101,105-107,109“ mezi oprávněnými, kterými jsou Obec Sulice,
,
,
,
, a oprávněnou, kterou je firma ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Děčín, zastoupená firmou ELEKTROŠTIKA s.r.o., U Družstva Ideál 13, Praha4.
4. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č.IV-12-6025606/VB/3 Sulice, Údolí-kNN.parc.626/1,3,4 mezi Obcí Sulice jako budoucí povinnou a firmou
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, zastoupenou firmou ELMOZ Czech s.r.o., Černoleská 2326, Benešov,
jako budoucí oprávněnou.
5. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č.1 k pojistné smlouvě č.8603460498 pro pojištění podnikatelských
rizik – TREND 14 mezi společností Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 668/21, Praha 8,
jako pojistitelem a Obcí Sulice jako pojistníkem.
6. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Pojistné smlouvy č.8603267398 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce –
OS 8 mezi společností Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 668/21, Praha 8, jako
pojistitelem a Obcí Sulice jako pojistníkem.
7. ZOS pověřuje starostu obce k zaslání výpovědi Smlouvy o společném školském obvodu základní školy obci
Radějovice na základě předešlých jednání.
8. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy mezi Obcí Sulice jako dárcem a SDH Nechánice jako
obdarovaným.
9. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č.IV-12-6022958/VB/001
„Nechánice-kNN, p.č.141/101,105-107,109“ mezi Obcí Sulice jako povinnou a firmou ČEZ Distribuce s.r.o.,
Teplická 874/8, Děčín, zastoupenou firmou ELEKTROŠTIKA s.r.o., U Družstva Ideál 13, Praha 4, jako oprávněnou.
10. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi Obcí Radějovice jako dárcem a
Obcí Sulice jako obdarovanou.
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