USNESENÍ č. 4/2020 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 16.6.2020
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 12 přítomných
Schválilo:
4/2020/1

ZOS schválilo možnost připojení na kanalizační řad ve vlastnictví Obce Sulice těchto žadatelů:
Č.j.591/2020,
,
, Nechánice, č.parc.
a
, č.j.635/2020,
,
, Sulice, č.j.638/2020,
,
, Hlubočinka.
Souhlas s napojením na kanalizační řad ve vlastnictví obce Sulice je platný po úplné úhradě
poplatků za možnost napojení stavebního pozemku na kanalizaci.

4/2020/2

ZOS a schválilo možnost připojení na vodovodní řad ve vlastnictví Obce Sulice těchto žadatelů:
Č.j.591/2020,
,
, Nechánice, č.parc.
a
, č.j.635/2020,
,
, Sulice, č.j.638/2020,
,
, Hlubočinka.
Souhlas s napojením na vodovodní řad ve vlastnictví obce Sulice je platný po úplné úhradě
poplatků za možnost napojení stavebního pozemku na kanalizaci.

4/2020/3

ZOS schválilo Smlouvu o dílo mezi Obcí Sulice a společností BML spol. s.r.o., Třebohostická 14,
Praha 10, předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace infrastruktury ve stupni
DÚR+DSP na akci „Sulice –Infrastruktura Údolí“ SO 03 Kanalizace splašková a SO 04 Vodovod
včetně inženýrské činnosti.

4/2020/4

ZOS schválilo Závěrečný účet Obce Sulice za rok 2019 společně s výsledkem hospodaření za rok
2019, a to bez výhrad.

4/2020/5

ZOS projednalo a schválilo Účetní závěrku Obce Sulice za rok 2019 bez výhrad dle předloženého
protokolu. Protokol se stává součástí zápisu.

4/2020/6

Č.j.580/2020, Město Říčany, Masarykovo nám.53/40, Říčany, ZOS schválilo poskytnutí dotace
na úhradu výdajů za žáka, který je vzděláván ve školním roce 2019/2020 ve 4. ZŠ Nerudova
Říčany ve výši 4 386,-Kč.

4/2020/7

Č.j.613/2020, ZOS schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi č. IZ-126001341/1 Sulice, Dubová-kNN.p.č.874/50 mezi Obcí Sulice jako povinnou a společností ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, jako oprávněnou, zastoupenou firmou Elmoz Czech s.r.o.,
Černoleská 2326, Benešov. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene pro kabelové vedení
NN na pozemku v k.ú. Sulice, část obce Želivec, lokalita Mandava, č.parc.874/116 vymezené
dle geometrického plánu č.2033-20271/2020.

4/2020/8

Č.j.647/2020, Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, Školní 349, Želivec 251 68, ZOS
schválilo přijetí peněžitých darů pro MŠ Sluníčko dle přiloženého seznamu.

4/2020/9

ZOS schválilo Smlouvu o výkonu funkce Odborného lesního hospodáře pro lesy v majetku Obce
Sulice (LHC 110803) mezi Obcí Sulice a Petrem Semeckým, Kamenný Přívoz 86.

4/2020/10

ZOS na základě stanovených kritérií (nejnižší nabídková cena) a doporučení komise ustanovené
zadavatelem schválilo jako vítěze veřejné zakázky pod názvem „Soubor dětských hřišť pro obec
Sulice“ firmu HRAS-zařízení hřišť, s.r.o., Zemědělská 145/6, 736 01 Havířov-Dolní Datyně, IČO:
04443624.

4/2020/11

Č.j.630/2020,
,
, Mníšek pod Brdy, 252 10, ZOS schválilo možnost
napojení pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, lokalita X,č.parc.
, na obecní vodovod
a kanalizaci. Souhlas s napojením na vodovodní a kanalizační řad ve vlastnictví obce Sulice
je platný po úplné úhradě poplatků za možnost napojení stavebního pozemku na kanalizaci.

4/2020/12

ZOS schválilo Smlouvu č.494 o nájmu hrobového místa č.191 mezi Obcí Popovičky, Chomutovice
12, 251 01, a Obcí Sulice, předmětem smlouvy je pronájem hrobového místa evidenční č.191,
výměra 1 m2 na veřejném pohřebišti v k.ú. Popovičky.

4/2020/13

ZOS schválilo Kupní smlouvu mezi prodávajícími, kterými jsou
,
, SJM
a
, SJM
a
,
a
, a kupující, kterou je Obec Sulice. Předmětem smlouvy jsou pozemky v k.ú. Sulice,
lokalita J,
a
.

4/2020/14

ZOS schválilo Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci pro zjednodušené podlimitní řízení
dle §53 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku „Volnočasový
areál (hřiště) Mandava“ na pozemku v k.ú. Sulice, část obce Želivec, lokalita Mandava, č.parc.
874/78, zadavatelem je Obec Sulice, Sulická 155, 2514 68 Sulice, IČ: 00240818.

4/2020/15

ZOS schválilo Dohodu o narovnání mezi Obcí Sulice jako objednatelem a firmou Pozemní
stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 jako zhotovitelem. Předmětem Dohody je narovnání
sporných práv a povinností vzniklých ze Smlouvy o dílo č.914-017 ze dne 25.5.2018 týkající se
akce „Rozšíření kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben včetně zajištění bezbariérovosti.“

Bere na vědomí:
4/2020/16

Č.j.630/2020,
,
, Mníšek pod Brdy, 252 10, ZOS bere na vědomí
stavbu rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, lokalita X, č.parc.
,
dle přiložené dokumentace.

4/2020/17

Č.j.637/2020,
,
, Sulice-Hlubočinka 251 68, ZOS bere na
vědomí veřejný dopis doručený do podatelny OÚ Sulice týkající se výstavby komunikací
a infrastruktury v lokalitě Vilapark Hlubočinka.

Pověřuje:
1.

ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo mezi Obcí Sulice a společností BML spol. s.r.o.,
Třebohostická 14, Praha 10.

2.

ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Obcí Sulice jako
poskytovatelem a Městem Říčany, Masarykovo nám.53/40, Říčany, jako příjemcem.

3.

ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-126001341/1 Sulice, Dubová-kNN.p.č.874/50 mezi Obcí Sulice jako povinnou a společností ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, jako povinnou, zastoupenou firmou Elmoz Czech s.r.o.,
Černoleská 2326, Benešov.

4.

ZOS pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře pro lesy
v majetku Obce Sulice (LHC 110803) mezi Obcí Sulice a Petrem Semeckým, Kamenný přívoz 86.

5.

ZOS pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o dílo s vítězem veřejné zakázky pod názvem „Soubor
dětských hřišť pro obec Sulice“ firmou HRAS-zařízení hřišť, s.r.o., Zemědělská 145/6, 736 01 HavířovDolní Datyně, IČO: 04443624.

6.

ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy č.494 o nájmu hrobového místa č.191 mezi Obcí
Popovičky, Chomutovice 12, 251 01 a Obcí Sulice.

7.

ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy mezi prodávajícími, kterými jsou
, SJM
a
, SJM
a
a
, a kupující, kterou je Obec Sulice.

8.

ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Dohody o narovnání mezi Obcí Sulice jako objednatelem a firmou
Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 jako zhotovitelem.
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