OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Výpis usnesení ze 7. jednání Rady obce Šumice
konaného dne 17. 6. 2019

Znění usnesení
RO schvaluje uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční
soustavy
č.
13014130
mezi
žadatelem
Obcí
Šumice
a
provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Jedná se o kabelové
vedení NN, odběrné místo projektu „Příprava lokality pro
bydlení Šumice/Válkovo“, předpokládaná cena za přeložení je
109 275 Kč.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky
plynu pro odběrné místo Šumice čp. 187, mezi zákazníkem Obcí
Šumice a dodavatelem E.ON Energie, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6,
České Budějovice.
RO schvaluje uzavření Dodatek č. 2 Smlouvy o dodávkách
kuchyňského oleje a tuku mezi kupujícím FRITEX s.r.o., 675 01
Vladislav 70 a prodávajícím Obcí Šumice. Předmětem dodatku je
příspěvek prodávajícího ve výši 300 Kč/nádobu, v případě
znečištění olejů a tuků jiným odpadem.
RO schvaluje objednávku stavebních prací - předláždění a úprava
chodníků u KD a OÚ, která není součástí SoD se společností KKS
spol. s r.o. v rámci akce „Vytvoření zázemí pro přestupní
terminál v Šumicích“.
RO schvaluje změnu v termínech a členění stavebních oprav
chodníků a místní komunikace v ul. Za Drahou. Důvodem změny
termínů je nepřipravenost obyvatel ul. Za Drahou k provedení
kanalizačních
přípojek
křižujících
místní
komunikace.
Stavebníci nemají vyřízeno stavební povolení k vybudování
přípojek kanalizace. Původní termín srpen 2019, pokládky
asfaltobetonu MK garantovaný zhotovitelem spol. KKS ve vazbě na
SoD akce „terminál“ nelze dodržet. Oprava ul. Za Drahou bude
rozdělena na dvě akce: oprava chodníků - ta bude realizována
v roce 2019 a oprava AB povrchu MK -ta bude realizována
v případě provedení všech kanalizačních přípojek RD.
RO schvaluje jako zhotovitele stavebních prací akce „Oprava
chodníků
včetně
silniční
obruby
MK
v ulici
Za
Drahou“
společnost H+H Petrov s.r.o. Výběr byl proveden ze dvou
nabídek. První v pořadí byla společnost H+H Petrov s.r.o., cena
za dodávku je 1.432.605 Kč vč. DPH. Druhým v pořadí je KKS,
spol. s r.o., nabídková cena je 1.620.967 Kč vč. DPH.
RO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
7.1.2019
mezi objednatelem Obcí Šumice a zhotovitelem SVSCORRECT, spol. s r.o., Bílovice 513, 687 12 Bílovice. Předmětem
dodatku jsou stavební práce akce „Zvýšení bezpečnosti chodců
v obci Šumice - Chodník z ulice Nade Mlýnem -železniční přechod
- silnice II/495 – Šumice.“ Cena je 219.689 Kč vč. DPH. Je to
cena za provedené práce, které byly v PD naprojektovány, ale
nebyly rozpočtované v OR. Tuto skutečnost projektant písemně
potvrdil.
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OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Znění usnesení
RO schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene služebnosti č. 957/71/2019 mezi budoucím
obtíženým Lesy České republiky, s.p., Nový Hradec Králové,
Přemyslova 1106/19, Hradec Králové a budoucím oprávněným Obcí
Šumice. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene za kabel
NN, který je vedený z napojovacího bodu vedení NN společnosti
E.ON na Nivkách u RD čp. 541 po pozemcích ve vlastnictví Lesy
ČR, s.p. Přeložení napojovacího bodu přípojky NN pro areál
spolku Rybníkářství Jezera Šumice bylo vyvoláno vlastníkem
pozemku, na kterém byl bod doposud umístěn bez vlastníkova
souhlasu. Na přeložku napojovacího bodu NN/Rybníkáři je vydáno
stavební povolení. Odůvodněné náklady spojené s přeložením
napojovacího bodu pro spolek Rybníkářství Jezera Šumice uhradí
Obec Šumice.
ZO schvaluje zveřejnění adresného záměru na směnu pozemku p.č.
6333/33 o výměře 168 m2 a pozemku p.č. 484/14 o výměře 8 m2 ve
vlastnictví Obce Šumice za pozemek p.č. 337/4 o výměře 194 m2 ve
vlastnictví manželů H. a V. S., oba bytem , vše v k.ú. Šumice u
Uh. Brodu.
ZO schvaluje zveřejnění adresného záměru na směnu pozemku p.č.
6333/35 o výměře 139 m2 a pozemku p.č. 484/11 o výměře 54 m2 ve
vlastnictví Obce Šumice za pozemek p.č. 204 m2 ve vlastnictví
manželů J. a O. S., oba bytem , vše v k.ú. Šumice u Uh. Brodu.
RO schvaluje uzavření Pojistné smlouvy č. 41875071-81 mezi
pojistníkem Obcí Šumice a pojistitelem Českou pojišťovnou a.s.,
Spálená 75/16, Nové Město, Praha 1. Jedná se o zákonné
pojištění vozidla, nového užitkového elektromobilu N1, do c.h.
3,5 t, výše pojistného je 2.309 Kč/rok.
RO schvaluje cenovou nabídku na opravu fasády MŠ o ploše 100 m 2,
nátěr WEBER Bioton, celková cena 25.800 Kč. Financování opravy
jde z účtu MŠ.
RO ruší usnesení č. 98/R6/19 ve věci rozsahu opravy pomníku
padlých za 1. a 2. světové války. Původní rozpočet opravy byl
135.000 Kč vč. DPH.
RO schvaluje provedení opravy pomníku oproti přijatému usnesení
č. 98/R6/19 ve změněném rozsahu:
• bude provedena demontáž horní poloviny pomníku. Důvodem je
nevyhovující stav, za obkladové desky zatéká, desky jsou od
jádra
pomníku
oddělené,
krycí
deska
je
prasklá
mikropraskliny. Konstrukce není staticky vhodná pro umístění
nového sousoší.
• bude provedeno nové betonové jádro pomníku
• bude provedena montáž obložení horní poloviny pomníku
stávajícími žulovými deskami
• horní krycí žulová deska nesoucí sousoší bude nová
• nová kamenná mísa - pískovec
• nové pískovcové sousoší
• vyleštění žulových desek, retuše písma
Cena celkem: 208.133 Kč vč. DPH, z toho dotace MO: 108.000 Kč.
RO schvaluje pronájem schodolezu u spol. MEDEOS UH na školní
rok 2019/2020. Cena za pronájem 20.000 Kč.
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