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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím — povinná obdržela žádost dne 19, 11.2019
k jednotlivým Vašim žádostem uvádíme násled ujici skutečnosti:
Ad l) RozšÍřeni kapacity - Mateřská škola SlunIčko, příspěvková organizace (pro kterou
byla přidělena pro rok 2019 a 2020 dotace z programu ,,133 310- Rozvoj výukových
kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky"),
plnění zakázky probíhá. Odkaz na profilu zadavatele:
httpsl'Www. vhodne-uvereinenj. czhakazka/rozsl'reni-kapacitY-mateľska-sko/as/unicko-pn'spevkova-organizace-//i
V samostatné příloze - Rozhodnutí o poskytnutí dotace, žádost o uvolněni
Rnančních prostředků, dÍ|čÍ faktury.
V ostatních záležitostech se jedná se o rozhoď nutí do budoucnosti,
Ad 2) veřejná zakázka malého rozsahu, zadávána dle § 27 zákona č, 134/2016 Zákon o
zadáváni veřejných zakázek. Sulice - Dopravní automobil (rozhodnuti a oznámeni
o výběru nejvhodnější nabídky bylo projednáno na zasedání zastupitelstva obce
Sulice dne 12.11.2019. Usnesení Zastupitelstva obce Sulice číslo 8/2019/6. Odkaz
na rozhodnutí zadavatele: hHp://www.obecsu|ice.cz/obec-su|ice/zapisy-a-usnesenizošI
V ostatních záležitostech se jedná se o rozhodnutí do budoucnosti.
Ad 3) veřejná zakázka malého rozsahu, zadávána dle § 27 zákona č, 134/2016 Zákon o
zadáváni veřejných zakázek. Oprava komunikace Ke Kapličce, zpevněná krajnice
Jílovská (vložena na profil zadavatele dne 07.08.2019),. Bez dotací, rozhodnuti o
výběru dodavatele - usnesení Zastupitelstva obce Sulice ze dne 25.6.2019 číslo
usneseni 5/2019/6 dostupné na adrese:
..---Faktury - daňové doklady v samostatné příloze.
Ad 4) Veřejná zakázka malého rozsahu, zadávána dle § 27 zákona č. 134/2016 Zákon o
zadávání veřejných zakázek. Rekonstrukce a nástavba OÚ Sulice a polyfunkčního
objektu l. Etapa domu č.p. 155 (vložena na profil zadavatele dne 09,07.2019). Bez
dotaci, výzva k podání nabídek neomezenému počtu uchazečů včetně položkových
soupisů prací a dodávek na Veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem
,,Rekonstrukce a nástavba OÚ Sulice a polyfunkčního objektu l. Etapa domu č.p.
155" dostupná na adrese ..--Rozhodnutí Zastupitelstva obce Sulice ze dne 25.6.2019 číslo usneseni 5/2019/30
o
výběru
nejvhodnějsi
nabídky
je
umístěna
na
adrese
http:/lwww,obecsu|ice.cz/obec-su|ice/zapisY-a-usneseni-zos/
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Faktury daňové doklady již předložené dodavatelem jsou přiloženy v samostatné
příloze.
Ad 5) Veřejná zakázka malého rozsahu, zadávána dle § 27 zákona č. 134/2016 Zákon o
zadávání veřejných zakázek. výstavba kanalizace a vodovodu (vložena na profil
zadavatele dne 09.07.2019). Bez dotací, výzva k podání nabídek neomezenému
počtu uchazečů včetně položkových soupisů prací a dodávek na Veřejnou zakázku
malého rozsahu pod názvem ,,výstavba vodovodu a kanalizace Nechánice - dÍ|čÍ
plněni a) Mátová a dílči plnění b) Lomená" umístěna v archivu Úřední desky OÚ
Sulice
na
adrese
http://www.obecsu|ice.mobecni-urad-su|ice/uredni-deska/
Rozhodnuti Zastupitelstva obce Sulice ze dne 25.6.2019 číslo usnesení 5/2019/30
o
výběru
nejvhodnější
nabídky
je
umístěna
na
adrese
http://www.obecsu|ice,cz/obec-su|ice/zapisY-a-usneSeni-zos/
Faktury daňové doklady již předložené dodavatelem jsou přiloženy v samostatné
příloze,
Ad 6) Veřejná zakázka malého rozsahu, zadávána dle § 27 zákona č. 134/2016 Zákon o
zadáváni veřejných zakázek. Oprava komunikace K Vrchánovu (vložena na profil
zadavatele dne 10.06.2019), Bez dotaci, rozhodnuti o výběru dodavatele usnesení Zastupitelstva obce Sulice ze dne 16.4.2019 číslo usnesení 3/2019/3
dostupné na adrese: hup:/mww.obecsu|ice.cz/obec-su|ice/zapisy-a-usneseni-zos/
Faktura - daňový doklad v samostatné příloze.
Ad 7) Veřejná zakázka malého rozsahu, zadávána dle § 27 zákona č. 134/2016 Zákon o
zadávání veřejných zakázek. Stavební úpravy památníku Na Křížkách (vložena na
profil zadavatele dne 15.03.2019), Bez dotací, rozhodnutí o výběru dodavatele usnesení Zastupitelstva obce Sulice ze dne 14.11.2017 číslo usneseni 9/2017/21
dostupné na adrěse: hup://www,obecsu|ice.cz/obec-su|ice/zapi5Y-a-usneseni-zos/
Faktury daňové doklady v samostatné příloze
Ad 8) veřejná zakázka malého rozsahu, zadávána dle § 27 zákona č. 134/2016 Zákon o
zadávání veřejných zakázek. Soubor ulic Sulice - Slunečná, Souběžná a Pod
Remízkem I, Etapa - oprava povrchu komunikace (vložena na profú zadavatele dne
19.12.2018), Bez dotací, rozhodnuti o výběru dodavatele - usnesení Zastupitelstva
obce Sulice ze dne 24.4,2018 číslo usnesení 4/2018/8 dostupné na adrese:
Faktura daňový doklad v samostatné příloze
Ad 9) Zvýšení kapacity tříd a odborných učeben školského zařízeM - Základni škola
Sulice (vložena na profil zadavatele dne 08.06.2016), Odkaz na profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uvere jneni.cz/zakazka/zvYseni-kapacity-trid-a-®bomVchuceben-sko|skeho-zarizeni-zak|adni-sko|a-su|ice
Související dokumenty v samostatné příloze
Ad 10) informace o tom, zda jíž byly ze strany Ministerstva financi České republiky zjištěny
jakékoliv případy (a případně jaké) porušeni smluvních ä zákonných povinností
obce Sulice souvÍsejÍcÍ s výše uvedenou akci a případné sankční kroky na základě
toho vůči obci Sulice učiněné - NEBYLO;
Ad 11) informace o tom, zda Ministerstvo ňnancí České již nárokovalo v souvislosti s touto
akci po obci Sulice jakékoliv smluvní pokuty, náhrady škody, bezdůvodné
obohacení nebo jiné nároky majetkové povahy (a případně jaké) - ne.
S pozdravem,
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Ing. Petr Čuřík,
starosta

