Obecní úřad Strančice
Revoluční 383
251 63 Strančice

Doklad o splnění podmínek usnesení rady obce R-16-10-04
Na základě usnesení Rady obce Strančice R-16-10-04 ze dne 9.5.2016 předkládám obci Strančice
doklady o splnění podmínek pro instalaci zvonu na objekt č.p. 40 ve Všechromech:
Zajištění proti krádeži - ocelová konzola je zazděna do cihelné části obvodové stěny do hloubky 45 cm
a její konec je zajištěn proti vytažení patkou, kolébka zvonu je svařená a je nerozebíratelná, původní
matice závěsu zvonu je zajištěna proti uvolnění chemickou plombou a chráněna zavařeným ocelovým
dýnkem znemožňujícím odšroubování matice.
Zajištění proti vandalství - zvon je zavěšen ve výšce cca 3 m nad zemí a není tedy ze země dostupný
bez použití technických nebo jiných zdvihacích prostředků.
Provedení instalace oprávněnou osobou - výroba a instalace závěsu i montáž a zabezpečení zvonu byly
provedeny stavebním podnikatelem oprávněným podle § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, a podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, k provádění staveb, jejich změn a
odstraňování (viz. příloha), odborné vedení provádění stavby bylo v souladu s ustanovením § 160 odst. 1
stavebního zákona zajištěno osobou oprávněnou k výkonu funkce stavbyvedoucího podle zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Při montáži závěsu a zvonu byla dodržena veškerá bezpečnostní opatření.

Přílohy:

- Výpis z živnostenského rejstříku (elektronický originál s elektronickým podpisem)
- Osvědčení o autorizaci (kopie)
- Faktura za odborné provedení prací

Ve Všechromech dne 31.5.2016

Ing. Pavel Soukup
Všechromy 63
251 63 Strančice
ID DS: jzgm5dm

š32090313b0gqhmHœ

Městský úřad v Říčanech
Odbor-Obecní živnostenský úřad
251 01 Říčany, Masarykovo náměstí 53/40
Č. j.:
Sp. značka:

OOŽÚ/1328/2013/Oli/4
OOŽÚ/1328/2013/Oli

Výpis z živnostenského rejstříku
Jméno a příjmení:

Ing. Pavel SOUKUP

Rodné číslo:

730116/0185

Datum narození:

16.01.1973

Bydliště:

Všechromy 63, 251 63, Strančice

Místo podnikání:

Všechromy 63, 251 63, Strančice

Identifikační číslo:

61026069

Živnostenské oprávnění č. 1
Předmět podnikání:

Projektová činnost ve výstavbě

Vznik oprávnění:

09.07.2001

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č. 2
Předmět podnikání:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vznik oprávnění:

08.04.2013

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Říčany

V Říčanech dne 10.04.2013

ID RZP: 2681890
Číslo případu: 320903/U2013/2667/Oli

otisk úředního razítka
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Ing. Dana Olivová
vedoucí odboru-Obecní živnostenský úřad

ZIV 2.0p043/1020 VYP 0241/032

FAKTURA – daňový doklad
Dodavatel

Číslo faktury

Ing. Pavel Soukup – ARDOS projekt
Všechromy 63
Strančice
251 63
6102 6069
CZ7301160185
2900157571 / 2010

IČO
DIČ
Číslo účtu

05-06/16
Druh dodávky
Konstantní symbol
Odběratel

DIČ

Banka

Pobočka

Budějovická 1523/9a, 140 62 Praha 4
31.05.2016

Dodací a platební podmínky

bez daně
14.06.2016

Datum splatnosti
Forma úhrady
Datum vystavení faktury

AKCE:

00240788
CZ00240788

Obec Strančice
Revoluční 383
251 63 Strančice

Fio banka, a.s.
V Celnici 10, 117 21 Praha 1

Datum zdanitelného
plnění
Doplňující údaje

IČO

převodním příkazem
31.05.2016

Všechromy č.p. 40
Instalace historického zvonu

Na základě usnesení Rady obce Strančice R-16-10-04
vám fakturuji odborné provedení prací oprávněnou osobou:
výroba a instalace ocelové konzoly s kolébkou,
montáž a zabezpečení zvonu

6 000,00 Kč

__________________

Celkem:

6 000,00 Kč

(slovy šesttisíc Kč)

Razítko a podpis

