OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Výpis usnesení z 5. jednání Rady obce Šumice
konaného dne 28. 3. 2019
Znění usnesení
RO schvaluje na základě obdržených nabídek soutěže veřejné
zakázky „Vytvoření zázemí pro přestupní terminál v Šumicích“
následující pořadí nabídek a zhotovitelů:
1. KKS, spol.s r.o., Příluky 386, 760 01 Zlín
cena: 7 499 519,26 Kč + DPH
2. REPONT s.r.o., Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou
cena: 7 690 672,60 Kč + DPH
3. PORR a.s., Dubečská 3228/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
cena 7 820 959,62 Kč + DPH
4. Navláčil stavební firma s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín
cena 7 984 545,37 Kč + DPH.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vítězem soutěže o
veřejnou zakázku akce „Vytvoření zázemí pro přestupní terminál
v Šumicích“, zhotovitelem KKS, spol. s r.o., Příluky 386, 760
01 Zlín, a objednatelem Obcí Šumice za cenu 7.499.519,26 Kč +
DP.
RO schvaluje uzavření Příkazní smlouvy č. 29/2019 mezi
příkazníkem INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, Uherské Hradiště,
IČ 262 50 942 a příkazcem Obcí Šumice. Předmětem plnění je
inženýrská činnost a stavební dozor investora na stavbách
„Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Šumice“ a „Vytvoření zázemí
pro přestupní terminál stavby v Šumicích“ o celkových RN
12.031.187 Kč. Cena dohodou za IČ a TDI je 132.343,75 Kč vč.
DPH.
RO schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na trvalý zábor pozemků
ŘSZK dotčených stavbou „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci
Šumice“, celkem 85 m2, mezi pronajímatelem Ředitelství silnic
Zlínského kraje, Zlín a nájemcem Obcí Šumice. Po dokončení
stavby budou pozemky pod chodníky převedeny do majetku obce
Šumice.
RO schvaluje uzavření Smlouvy č. 1030052168/001 o smlouvě
budoucí o zřízení břemene na pozemku p.č. 4864/3 v k.ú. Šumice
u Uh. Brodu pro stavbu přípojky NN k RD Moštěk, mezi budoucím
povinným Obcí Šumice a budoucím oprávněným E.ON Distribuce,
a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, za jednorázovou
úplatu 2.000 Kč + DPH.
RO schvaluje úpravu terénu do výšky násypu 1 m na pozemku p.č.
4801/24 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu. Násyp bude proveden
z betonového recyklátu (obruby z chodníku Malé strany). Povrch
násypu bude propustný, vznikne plocha u BD čp. 482 pro
parkovací stání 5 OA.
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Znění usnesení
RO
schvaluje
provedení
opravy
cyklostezky
Šumice-Újezdec
v rozsahu
nejnutnějších
oprav
AB
povrchu,
nebezpečných
prasklin. Zhotovitelem je NVB LINE s.r.o, Cukrovar 716,
Kvasice, rozsah oprav bude zadám objednatelem Obcí Šumice před
prováděním prací, cena dle jednotkových cen cenové nabídky ze
dne 21.11.2018. Doba realizace 13. - 14. týden 2019.
RO schvaluje text záměru obce na prodej RD čp. 187 v Šumicích a
příslušných pozemků ve smyslu usnesení ZO č. 38/2019.
„ Obec Šumice zveřejňuje záměr obce na prodej
• stavby rodinného domu čp. 187 v Šumicích,
• pozemku p.č.st. 330/2, výměra 90 m2, jehož součástí je stavba,
• pozemku p.č. 6394/28, výměra 158 m2,
• části pozemku p.č. 6394/1 (bývalého mlýnského náhonu), výměra
asi 30 m2.
Přesná plocha části pozemku p.č. 6394/1 bude zjištěna dle GP,
který zadala k vypracování obec Šumice.
Zájemci o koupi výše uvedených nemovitostí mohou jednat
s realitní
kanceláří
FOX
REAL
z Uherského
Brodu,
tel.
608 443 448, která bude Obec Šumice zastupovat. Prohlídka RD po
dohodě s RK. Obec nebude ve věci prodeje přijímat nabídky.„
Jednáním s RK FOX REAL je pověřený starosta a místostarosta.
RO schvaluje realizaci audio ozvučení obřadní síně KD, které se
skládá z pořízení audio přehrávače 5.1-Chanell AV Receiver, 4
ks reproduktorů zabudovaných do stropu a stolku pro umístění a
uzamčení přehrávače. Celková cena dodávky a montáže je 40.000
Kč.
RO schvaluje uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o svozu a uložení
komunálního a ostatního odpadu na skládku pro obec mezi Obcí
Šumice a RUMPOLD UHB, s.r.o., Předbranská 415, Uherský Brod.
Dodatek se týká nové sazby za přetřídění vytříděných složek
odpadů PLAST z nádob 1100 l. Do žlutých nádob PLAST 1100 l je
možné odkládat veškeré plasty, obalový polystyren, tetrapakové
obaly, nápojové plechové obaly. Svozová firma všechny odpady
z PLAST 1100 l musí vytřídit. K dalšímu zpracování není určeno
PVC, stavební polystyren, špinavý plast (kýble od maleb) apod.
Jen 40 % vytříděných plastů se druhotně zpracuje. Sazba za
vytřídění se zvyšuje z ceny 2.000 Kč/t na cenu 2.500 Kč/t.
RO schvaluje objednávku stranového víceúčelového mulčovače MUH/S 160 pro traktor Zetor Proxima 90, za cenu po slevě 173.000
Kč + DPH a objednávku traktorové radlice 8 mm - gumový břit pro
traktor Zetor Proxima 90 za cenu 23.500 Kč + DPH, u dodavatele
ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, Luhačovice.
RO schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce na rok
2019 pro spolky:
• Oblastní spolek českého červeného kříže, Uherské Hradiště –
15.000 Kč
• BESEDNÍCI z.s., Šumice – 15.000 Kč
• Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, ZO Šumice –
15.000 Kč.
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Znění usnesení
RO schvaluje na žádost administrátora uzavření Dohody o
ukončení Příkazní smlouvy uzavřené dne 19.3.2018 na manažerské
řízení akce „LBC Pasínek – Trnovec“ a uzavření Dohody o
ukončení Příkazní smlouvy č. 14219576 uzavřené dne 26.4.2016 na
činnosti v rámci udržitelnosti projektu „MOKŘAD v polní trati
NIVKY“ mezi příkazcem Obcí Šumice a příkazníkem Ing. Jiřím
Kleperlikem, Za Mlýnem 595/44, Přerov, IČ 63034590. Současně RO
schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na činnosti v rámci
udržitelnosti projektu „MOKŘAD v polní trati NIVKY“ a uzavření
Příkazní smlouvy na manažerské řízení projektu „LBC Pasínek –
Trnovec“ mezi příkazcem Obcí Šumice a příkazníkem Ing. Martina
Kleperliková, Travinářská 1174, Rožnov pod Radhoštěm, IČ
07988699. SFŽP se změnou souhlasí. Stávající uzavřené dvě
příkazní smlouvy budou ukončeny dohodou ke dni 28.3.2019. Nové
dvě příkazní smlouvy, uzavřené od 29.3.2019 budou v předmětu
plnění a ceny identické. Příkazní smlouvy budou opraveny o již
provedené plnění a platby ke dni 28.3.2019.
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