
Zpráva o výsledku realizace schváleného investičního záměru

Název akce:

,,Rozšlřeni kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben VC. zajištěni bezbariérovosti"
evidované pod evid, č. 2980213000123

1. Dodržení účelu

- Investiční záměr byl zaměřen na zvýšeni kapaaty školského zařízeni Základnl školy Sulice zestávajíci kapäcity 270 Žáků na kapacitu 330 žáků a zajištěni bezbariérovosti budovy základni
školy formou doplněni výtahem vhodným pro přepravu osob s tělesným postižením.

- lnvestičnl záměr byl v celém rozsahu dodtZen a doplněn (viz. zdíjvodnění odchylek)

- ZdŮvodnění odchylek - není třeba

2. Dodržení závazných ukazatelů
vypracováni návrhu investičního záměru 1.12.2017 - 21.12.2017
realizace akce 1.1.2018 - 30.9,2018
vypracováni návrhu dokumentace (do 6 měsíců od ukončení realizace) 1.10,2019 - 31.3.2019

Dotace ze státního rozpočtu 10.906.000,00 Kč

- Vlastni zdroje 4.673,995,09 kč

- Parametry dodrZeny obestavěný prostor min.
počet učeben min.

kapacita zařízeni min.
nadzemní podlaží min,

15.579,995,09 Kč

6 766 m'
16 učeben
330 žáků
3 NP

- celková částka za akci
Zdůvodnění odchylek - není třeba

Případné další komentáře

Přílohy:

Čestné prohlášeni, faktury, výpisy z účtů, kolaudační souhlas, Formulář ISPROFIN S 09 110,
Protokol o přewM 8tavby, RazhMnu'ú MŠMT.

Datum: 27.3.2019

Podpis statutárního zástupce: \
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ČESTNÉ pRoHLÁšENj

Zadate|, obec Sulice (lČ: 00240818),
zastoupená statutárním zástupcem (starostou), panem Ing. Petrem Čuříkem

čestně prohlašuje,

že na projekt (předmětnou akci) pcxj názvem
,,RozšířeM kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben vC. zajištěni
bezbariérovosti" evidované pod evid, č. 2980213000123
nebyla přidělena příjemci dotace z jiného programu státní podpory, jiných prostředků
státního rozpočtu. nebo státních fondů včetně prostředků Evropské unie,

V Sulicích dne: 27.3.2019 ^\

'"

Ing. Petr Čuňk
starosta obce

"
S

25 c



Faktura daňový doklad
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Formulář S 09 110

ISPROFIN I&ntifikačni údaje a systém řizmí akce

RozŠEhtní kaµeity ZS Sulk'e. Yýstaivb3 od»mých u&ben vC. ujMěaľ
Názmt Uce: bcÉbanéroy1)5tj

SO9110

EvidMnf čĺ$J0 akce:

Kód prDgrajnlj (pcKlprogramu)
PočRdové číslo akoe ' 1

Kódy ISPROF1N (výtěrem z nabídky): I'
*] 1®01 Zádôst ô vy¢láN Pmoktjtu q ávěnMém vyhodnocen| akce (p'qektu) Eedana spd«i pcogramu

"110002 1XMce d Mvratná fimnčnÍ m =niho
"IlOO03 _ Akce neMv rezitm hdMduálně posý'h státního
°IIOQQ4 jiQ výše rieuvedeM otAast zaméľéni akce (prgektW
'[ 10005 wgňý Sékôr - QbcE
'110QQ6 OrganWčM sbžka (SŇMLj. křqje, obce)

. Kód priority ak¢e-prDjck'u (výběmnz nabídky):

W

2 2 O 3 ]
! . . . .

W

Y'

W

°ll00ll osumi

Účastník progmmu o pskytnuti &w:e):

noo21 Názcv ~nizace: ,Obec Sulice
110 022 ,Fyzická osoba:
]]q 023 .Adresa sádla - název ulice: KosbckckÁ
]]q 024 .Adresa sídla - název obce: Sulicc - ŽelNec

AlMe akcc v ÚmmÍ:
tlO US l Název .Školní
110 0$2 Náztv oh¢e; sulice - Ž~c
'l 10053 Námi okmu: Praha - východ ")

Odvětvové tŕidéM růzpočtové skladby;
"] 10054 Paragraf: 3113 , q Základni

'V'

Tap 300

W

IČO 24081$
Rodné Č'IBO

č.p. ISO
PSČ 2$168

Lp. 343
PSČ 2$168

Kód Umní CZ0209

Účamík programu :

Obec Sulice
VypmůvM :
,ln& Mr Čďík
Schválil : (mmámi záslupc¢ · liínk«)
Ing, Petr Čuřík, stmm oboe

tekťčm:
.7
tekfon:
7

D-mail:

©-nUl:

smk@!~gů=

Däňm:
29.03.2019

""nij

u::" '
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Formu|áře ISPROFIN S 09 120 & S 09 143

Název ake Radířm( kaµdty ZŠ Sulkc, výstavba odborných ljčebeH ví mjlštěM b¢zhMiéru¥mi Evldenčni
Cfsb

ISPROFIN Harmonogram Wipmvy real~ &kc0 S 0C120

čim
řácNu
šLI

20 011 '
20 200
20 301
20 U31

Název ewpy

sl.2
výprscováN Mwhu zámČru

ake (p'ajck1u)
Vypmwváni návrtw dokummwe závěreHhô vyhodrKKjeni akc:e
Vy~o¥án| navmu zrněny RazMdnuli d firwncuvámi Míče

Odpm,W DMwn DMwn
ukcmčetň

sL3 sl,4 sl.5
lj¢mn|k ' 01,Ĺ2.2Q17" 21.12.2017

' Ú¢XW1MK 01.01.2018" 3OD9.2ó18
' lka~ 01.10.2018 31,03,2019

lkmnik

ISPROFN Pamnmry akce (pQektu) -budovy a $my S 09143

¢ĹS&q Mémá
řá&u Název paramelru jEdrKňc·

1Nazmk k 31 12.

výctiQzih0 cilovéhó
mku tVR} roku (CR)

m7

sl.1
43 1Cň
43 102
43 '103
43 1Q4
43 1Ck5
43 106
43 107
43 108
43 109
43 110

sl-2
Bucbwa ZŠ - obestavěný proshx

'počet učeben
Kapmka ZS
N%zemríi pcďäži

sl-4 sI 5
4 917,00 76&00

10,00' 16,00
270:QÔ moo'

Zoo 3,®'

Prú~jrl~mäkMy
(y mil Klymér. |®mň.u)

půľizeni žhôdr1[j¢ení
mWtklj mqleďku

sl.9 d 10
0,0QB
2."%6"
0.259'

15,580

Ť
l

\' "j ,ST

25¶ c



Formulář 1SPROF'IN S 09 150
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ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ APŘEVZETĹ

6tavebn[ch pracfzeM, % Za4f

Stavba (ôbgěld): v&q mz lj" -4
^ S7"d

XÁ,cl j'ž~-^ jf'c "cmt, n

Dôdavatd: Pozemní stavttelsMZlln as. $taybmdow fL

Odběntel: ·<,:9' ĺ"&' j"¢-"z /,?ĺ_" šavebni ckmr p, I

Projektwá organkcce: , µojekMt p. e
VAl l- '7""/ j'l'. O

PňpustmM stavby povokína mzhodnutlm:
7rZ

ä gy/ľu
Zahájení: dle SOD: $kuSnost'

é" 2ť'ť,g 47- CC
Oůvody zpoždění Waci v pňpadě neddrženi lhůty

Dokončení: de SOCk
,gř ZMŠ

dokončeni davby podb SCO:

shjkčľut

ZX Zo¥9'

zástupci dodavatele předávají dnešním dnem wedenou aká cxjběmteli.
zástuwm'µ|e,za7 Účasti uživawe a za - Séqt účasti pmjeklanta prohlédú tub akci pnohbšuji, že ji
dmm , --"- j - ,G 7e pľe]ímaµ.

Soupis zjištěných závad a díobných nedWíků dohoda o opdhnich a hůtách k ;ejich odstraněni:

'1)-s 4ho.s7"a 7"uď'
Z) ("ŮĽV

ĺ" vyŤďn'v. 7v 7"LM6

,UŘL €E"~77
vy'7"A^'U.

Á 7?Ľ<
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OHO t není - NWUě uzavkno
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vzájemné nároky, slevy a závazky m věcná finanční plněni, případně jiná ujédnáni:

Dodavatel uplatňuje náŕok na zaplacení prací pr'ovedených, ale dosud ,7 Mimdně

dosud neprwodených, [x) jejich prove(knl,~~~Hk~podk

a ruzpůčbvé dckumentaoe.

Zhodnccenl µkDgi µUveder*h prací (velM dobrá, d6bÁ pňjměmá, ~)'

~Záruční &ba (konečné datum): e- ^"a,1 C?t lXŕ J

Odbětatd pěevzal od d'xk?tek tyto k!jnmdok|ady:
-C A Mom"x

$tavtN'.
J ,šUa á m.

Přeiimaci nm zahQjeno: Pkjimacl řízeni skončeno:
,L7 q ze i6 ,LX í?

Jména pQdNy ůč88'lniků př'ejhky umcněných k odevzdání a pčevzetl staóy:

Za dodavatede:
l

l

_.

:

Za odběratele:

'"""'41' '
qĽ-!""

&M&@k 3 x odbéŕMd
3 k dcdavaťd
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WNISTERSTVO ŠKDLSTVÍ, MLÁDEZE A TĚLOVÝCHOVY
Kjďmegmká 529/5 Malá Strana. 11B 12 PraM

O+'"' "W

e"

n
u'

:::'": J°

,L Ĺ "

Č: J, MsMT.3D4mo1w

obec SúúK2
Kcmdedd 150
ZcjY\éc
251 6B S~

Rozhodnutí
MinrSbérMvó mmeze a tä|QUýchovy p{m'jdi|cj ?5 2. 2019 Eůdô9t Obce Sulke. bitMm

150, Zeů~, 251 68 Která l? prá'miW s názvem Základni Rkda $ďic% přitµ¥kóvá
8é BL8ém y3, za/ŕwc. 251 Sui'm. jaků däWihô úxBtMča t1Zéni. me IB. 1. 2019

Zádčjst mrucrm cme 2l 1 20i9 km by?y ve dnech 28 1. a 11. 2 2019. ye \ŇC1 Mvíhu na UPl8 změny
v %ajich wcděný¢h v Wj4řiku ŠkOl a škôl9kých zHizeni b v 8oůkdu s § m Qwt 2 a pcme S 149 4 Ukqm E
561.'2OO': Sb. q ~škmrlkrl, z#Iádnim Mfednim, vyäSim adbQmém a jiném vMäáváni l9kc&ky zákon}, ve znění
pqujejšich phsdpNů,

rozhodb
A) u škopy

Základni škcďa lZO 181 077 116

|ě|'z ärms1 vykcmävä pra¥r1|cká cmba

ZákkdNl Kkola 5ulko. pňbµvkgvá organitmce

denůťKMor pra¥mcke Q$Qtjý 691 009 201
pŕávM krma' nřgmizacx

É:(J 71 294 554

adresa ŠkOkn 343
Zelivec
2š1

bkW:

S ÚČnntjsti ód 26. 2. 2019

ba do HONtéN W5tňku

nejvyš9i pów«ený mcet Uků 4cok" 330

S účmrmů oIl ZS. 2. 20'1 9 pro nkZe wveáené lxxi'y a farmy- 1y1o ne.vyXl mc NkračMelré
poCty ŽáU:

79-01.C
1. mi-cm Základtú äkôk

déňM fcmm vMéläváni vMéW'ánt: g t. měs,
povomý pocetZáků v Qbpnij 330

Č. j. MSUT-304CU2D19-6 -1-



k Č l MsMT-30m/2Q?M 4-

Poučónf

Prmi WňutO múZe úč8stnlk fizeni podai 5 152 zákona č. 500/2004 Sb. šcxávnl řád, ve znén.
přädpl5ů, rnzk1% vb k1eNtn 9é WOX v |8kém mmhu sb mhodrlut! a dák namtaný mzpar

orävnlmi p'5edpšy nebo nesprávnost ŕůzhXuti nebo ľlzeni jeZ mu Rřu¢mek) Yé 15 dnů CNN dne jěh3
azMmmi Růzkjad so podává u Mmimmw šKokNi tělovycnovy a q tém mláóeZe
a ~ýchcyvy. Podaný mzkWd ma v Soulädu 6 § 85 bášt 1 ZáKOCä Č. 5COQQ04 Sb odkladný účimk Padáni
K)zmdu jen pKNí Miimdnénl "Q»ódrju11 je

V Praa dne 25. 2. 2Di9

Mgr ť
pfč) fizeni vzděláváni

ZmSáá se
Zäklädni škola
Škdni 343
Zeti«c
251 6B Suhcc

Za vyham¥en| Aléxmdra Bwdůvá

Al "
B ""e



ČESKÁŠ
spďtelna

z účtu

ČIški Wtu,'kód Nanky:
QbdciM: OL11.2018 - 3L12:2018

Yýpisu: (kid

Názw úČhj: Obec Sulire
Měna účtu: CZK

Pm ůmdy y cm rr.&"ié
Čf$l0 úEbu (1EkAN}: CZBi
k6¢1 bmk¥(g|c): gihupx

DIGITÁ LN( PODPIS
Cmká spQrite|na, ä,5.

základM ÚDAJE ÚČTU

Celkmm
CMkmí

"PŘHLED POHYM) NA ÚČTU

Cás» cwměm

Nkhod ~0

A4
4 OU
·

.M
,95

POČÁTEČM ZÚ$řTATEN
¢kk µwťkiätm
N&qv
Kug meny l Kutz mém' úMu

g'm1umj071©
ůboc SWců

2 661 752.04^
V~IN ČáMka '

gmhW
5N¢MCW

11 ·1Q %QAQ
3CIE1

12 QQQAO
3QB
1©ZM$ 14 m



OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE
STAVEBNÍ ÚŘAD

Ringbůťf«ovn Uifl 434. Olcšovice. 251 68 Kmwni«
řdefůn 323 673 571

Sµi&ui.; SU/l693/20l&/Pe
č.j. KAM47l9ň018/SÚAK
VyiNzuk : l

Kmmice, 279:2018

OBEC SULICE
KoMecká 150
Sulicc-ŽdNec
251 68 Kamcnice

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY

CNcM úřad Kámcnice, stavebM úřad, jako mvdmf úřad pčíšlušný pcdlc § 13 odst. l písm. d) zákona č,
183/2006 Sb., o územnún plánování a stavebním řádu (stavební zákůn), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavebM zákůn"), přezkournal podle § 122 mv¢tmího zákona žádost kQlaudačm sôúh1»,
kwou ?0,9,2018 podal

OBEC SULICE, IČO 002i4(k818, KMekcká 150, Sulice-Ždivec, 251 68 Kamenice,
kterou za$tupuje UNIVES spoLs r.o., In& P k, IČO 45310165, Pod BreMúvou 555/6,
150 DU Praha 5Smkhcw

(dále jen "stavebník"). a na základě tohčxo pře7kmmání vydává podle § 122 odst. 3 s[avebmho zákona a
§ 18i vyhlášky č. 5Oí/2006 Sb.. o půdrobnější úpravě územního rcm)(ÁovánĹ ůzcmníM opatření a
sUvébnMo řádu

kůlaudační souhlas,
ktErý je dokhdem q povoleném účclu užívání stavby

ph9tavba, nástavba a stavební úprm'y základni školy Sulict
" výmvba odbjmých učeben - huykové, IT a přírodôvčdné stavební práe prů zajištění

jejkh bezbariérovosň - Základní škda Sulice, příspěvková orgmiuce"

(dále jen "sravba") na poku st. p, 1028, par'c. č. 1IOQ/37 v kaustrálnim území Sulice µôv«kmC podlc
doučeného územního Hzmí a stavebního povolen( spis.zn. SU/O7455/16/Ště ze dne 4.5.2017 a změny
stavby před dokončením ze dne 27.7.2018, pód spl&zn- SU/l497/2Ol&/PéL

Stavba obsahuje: Základní Škda Sulice, příšpčvková ~nimee - zaslavěná plocha 829m'
('dle Eeome[rickChD plánu č, l905j715&/2Ul8)

Přístavba, stavební úprwvy a nástavba Qb$ahujÍ:
LNP: chodba se schcxhštěm (I.NP - 3,NP'), kabinet, sbíxovna, $Mrk)s[a(né venkovní £chodjšte (1,np až
3.NP)
3.NP: Chodba se schodištbvým pmrartm učcbna, 2 x učebna jazyků. kabinet jazyků, 3 x učebna,
kabinct ta', sklad učebna rcr - dig,techťloloE[c. úklidová místmt. předsíň. WC personáL technická
úÚsLnuxL WC chlapci, WC dívky. venkovňí .schůdištč.
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Qbjékl zädadní školy je nepodskieµný. třípodažní, ze složených omlmkovhh tvarů - scndvičová
kônstrukce, sdecha válbcwá mansaMová, hytina pIechová.

Swvba je napqjcna na veřejué elektrické r0zvody, zásobovAM piúŕôu vodou z vďejncho vodovodu.
odpadní vcxjy sv'edeny do vcKjné kanahzace, &Št'Qvé vody jsou wcdeny &Šťovuu kandizaci & systCrm
r¢t¢nčnkh nádrži s přepadem do v&akIL vše na pôzcrňkn stavby. Vytápční - dvoučrubkový, tqNovodM
sysum s nuceným oběhem s mqmými tčksy. napqýené na plynový k«e1.

Závěrečná korlWo]ní ptôhlídka byla prove&tia dne 27. UK 2018 (čtvrtek) stktKo výsledkcm bez závad

Odůvodnění:
Dnc 20.9.2018 podal stavcbdk žádwc o kolaudační souhlas na stavbu s pkdpokjádaným dokončcnhn UK
2018. Stavební úřad pror'ed dne 27. záh' 2018 (čtvřtek) závěrečnou konw>1ní ptůhlídku stavby, při ktcré
podle § 122 odst, 3 stavetmíhu záknna nezjistil záwdy bráMcI jťímkl bcWčnému užívání ani rozpor se
úr'aznými 8tanovi«y docčených ůrgánů k užívání stavby a shledat též, že skutcčnC proveckní stavbV a
její uži"ání nebude ohrožovat ŽiVOC a veiŕjtÉ ukaví, život a zdraví zvířat. bezpeČnost anebo Zivotnf
prostkdi.

Stavební úřad proto yydál kolaudačd souhlas s uŽíváním stavby

St:anoviškÁ sdčúli:
Hasičský záchranný Sbor Střcdočcského kraje. ÚO Kolín, ze dne 26.9.2K)l8, pod čj. KOJ146-4ROI8/PD
Krajská hygienická stanice Stkdůčeškého kraje se sídlcm v Praze, ze che 26.9.2018, pcxI čj. KHSSC
50342/2018
MěÚ v Řičmcch odb, ŽP - ůchranx OV7ÁUŠĹ, ze dnc 27.9.2018, pod č.j. 14023Qn018MURIK)žpms

Poučení:
Kolaudační souhlaä není µidk § 122 ucĺ5l 3 stavebrúhů zákc)na správním roztMnuúm a nelze se µ'oto
proti nému odv"o1at,

vedoucí stavebního úřadu
OÚ Kamcnice

ObdrŽí:
OBEC SULICE, IDDS: xacapvx
UNNES spcil.s r,o,, IDDS: k59%gv
Hasičský Uchranný sbůr S*&če$kého háje. úo Kolín, IDDS: dMaa73
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Fraze, TDDS: hhcai8c
NiPl Bezbariérové prosůedi. n.p.s., krajská «ganizace Středočeského kaje. IDDS: 5ec62h6



Uggg?n"ký
Doručenka datové zprávy

Předmět:
ID zprávy:

Týp zprávy:
Stav zprávy:

Datum a čas doručení:

Odesílatel:
ID schránky:

Typ schránky:
odesílající osoba:

Zpráva o výsledku realizace schváleného investičního záměru
662439452
veřejná datová zpráva
Doničená
29.3.2019 V 10:30:27

OBEC SULICE, Kostele¢ká 150, 25168 Sulice, CZ
xacapvx
Orgán veřejné moci
Oprávněná osoba

Adresát: Mjni$terstvo financĹ Letenská 525/15, 11800 Praha 1, CZ
ID schránky. xzeaauv

Typ s¢hrárikF orgán veřejné moci

Zmocnění:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:

K rukám:
Do vlastních rukou:

Zakázáno doručení fikcí:

Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Odboŕ12
Ne
Ne

Události zprávy:
29.32019 v 10:2i:23 evo: Datová zpráva byla podána.
29.3.2019 v 10:2i:23 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce, je-li

příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byľa datová zpráva tímto okamžikem doručena.

29.32019 v 10:30:27 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového
certiňkátu ve smyslu § 29 zákona č. 300/2008 sb., v platném znění. Datová
zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení ňkd nebo
doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.


