OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Výpis usnesení z 18. jednání Rady obce Šumice
konaného dne 11. 8. 2020
Znění usnesení
RO
schvaluje
Řád
veřejného
pohřebiště
obce
Šumice,
vypracovaného dle zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb.
RO schvaluje uzavření Dodatku č. 5 smlouvy o svozu a uložení
komunálního a ostatního odpadu na skládku mezi společností
RUMPOLD UHB, s.r.o., Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod a
Obcí Šumice, kterým se mění (zvyšuje) cena za přetřídění a
zpracování vytříděného papíru na 1.400 Kč/t bez DPH. Důvodem
zvýšení je změna situace na trhu s papírem.
RO schvaluje přijetí finančního daru ve výši 65.268 Kč za
účelem uhrazení stravného ve školní jídelně pro sociálně slabé
žáky ZŠ ve školním roce 2020/2021 od dárce WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s, pro obdarovaného Základní školu Šumice, okres Uherské
Hradiště.
RO schvaluje udělení mimořádné odměny z finančních prostředků
ZŠ pro ředitele ZŠ za období 01-06/2020.
RO schvaluje provedení úprav ve vybavení kuchyně MŠ. Dovybavení
a úpravy budou provedeny na základě kontroly a doporučení KHS
ZK ze dne 5.8.2020.
Jedná se o instalaci 2 ks nerezových dřezů + výtoků, zřízení
nového pracoviště pro přípravu syrového masa a výtluku vajec,
nová chladnička 50 l na vajíčka, nové zásuvky 230 V. Náklady
50.000 Kč. Termín provedení: srpen 2020.
RO schvaluje Rozpočtové opatření obce Šumice č. 2/2020.
RO schvaluje provedení terénních úprav kolem MK a kolem RD čp.
365 v trati Michovec. Odhad nákladů 10.000 Kč.
RO schvaluje odprodej základů hrobových urnových míst zájemcům
ze strany občanů obce Šumice. Cena za betonové základy včetně
úpravy okolí, hrob 1000 x 1150 mm, je určena z podílů nákladů
na vybudování hrobového místa. Cena je 11.000 Kč včetně 21 %
DPH. Hrobová místa budou obsazena postupně dle žádostí, ve
směru od východu.
RO schvaluje zadání k vypracování projektové dokumentace pro ÚŘ
stavby „Silnice II/495: Šumice“. Předmětem projektu je řešení
křižovatky MK a silnice II/495 v místě železničního přejezdu
P7982, přechod silnice II/495 a navazující přechod železnice u
železničního přejezdu P7982 v Šumicích. Přechod železnice bude
řešen samostatnou PD v režimu SŽ a DÚ Olomouc. Ze tří nabídek
byl vybrán projektant K PROJEKT Kročil a Belžík, s.r.o.,
Luhačovice, za cenu včetně DPH 124.037 Kč. Další nabídky byly
MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s., za 159.720 Kč a INGREMO s.r.o.,
Prostějov za 256.278 Kč.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností
z územního rozhodnutí – umístění energetického zařízení SO 03 –
Vedení NN pro stavbu Lokalita pro bydlení „Válkovo“, mezi
stavebníkem Obcí Šumice a nabyvatelem E.ON Distribuce, a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.

E-mail: obec@sumice.cz http://www.sumice.cz
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