OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Výpis usnesení z 16. jednání Rady obce Šumice
konaného dne 9. 6. 2020

Znění usnesení
RO schvaluje uzavření Kupní smlouvy na dodávku výpočetní
techniky mezi kupujícím Obcí Šumice a prodávajícím C SYSTEM CZ
a.s., Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno. Jedná se o nákup PC
LENOVO ThinkCentre M75s – 4 ks + příslušenství za cenu celkem
41.952 Kč + DPH, vysoutěžený Ministerstvem financí.
RO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci
„Místní knihovna, Šumice čp. 398“ mezi zhotovitelem LISONĚK,
s.r.o., Stolařská 491, 688 01 Uherský Brod a objednatelem Obcí
Šumice. Cena za vícepráce je 91.433 Kč bez DPH. Předmětem
víceprací bylo odbourání a zapravení ž.b. desky/konzoly nad
vchodem, ta zasahovala do vedlejší stavby 7 b.j. Další
vícepráce objednal investor v oborech elektro, malby a nátěry.
Částka za méněpráce je -25.594 Kč.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o provádění technického dozoru
stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi pro akci „Oprava
MK ulice Kút Šumice“. Stavením dozorem bude IS PROJEKT, s.r.o.,
Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod, realizace červenec srpen 2020, částka za TDI 42.000 Kč + DPH.
RO schvaluje odpuštění nájmu nájemci kavárny JADRANKA na Šumice
čp. 100 za měsíce březen, duben a květen 2020 z důvodů uzavření
provozoven v krizovém období dle nařízení Vlády ČR. Úleva se
netýká spotřeb energií.
RO schvaluje úhradu nájmu schodolezu pro ZŠ Šumice na školní
rok 2020 -2021. Pronajímatel Medeos s.r.o., Domažlická 1256/1,
130 00 Praha 3, půjčovné 2000 Kč/měs.
RO schvaluje provedení stavebních úprav v pavilonu A3 MŠ Šumice
- opravy podlah. Poruchy v cementovém potěru byly zmapovány po
stržení podlahoviny. Vzhledem k nerovnosti podlah (až +50 mm)
v m.č. 1.05 lehárna, 53,25 m2 a v m.č.1.04 pracovna dětí, 44,65
m2, budou odstraněny stávající vrstvy cementového potěru a
tepelné izolace. Na základě nerovností a stavebně-konstrukčního
stavu podkladní betonové mazaniny bude navržena a provedena
nová skladba podlah v ploše celkem 97,9 m2.
RO schvaluje, na základě rozhodnutí MF o přidělení dotace Obci
Šumice na modernizaci MŠ ve výši 4.267.000 Kč, provedení
modernizace budovy MŠ dle schválené PD, která byla podkladem
pro výběrové řízení. Stavební práce ve výši 4.455.920 Kč
provede
LISONĚK
s.r.o.,
viz
schválené
usnesení
RO
č.
204/R15/20.
Současně se ruší usnesení RO č. 205/R15/20 o provádění
modernizace MŠ v omezeném rozsahu.
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Znění usnesení
RO schvaluje vypracování DSP přístřešku v areálu NORKÁRNA o
půdorysné ploše 14,47 X 5,50 m. V rámci přípravy staveniště
bude provedena zpevněná plocha z použité betonové dlažby
z ploch MK. Obec zajistí a připraví na stavbu jehličnaté řezivo
z vlastní nahodilé těžby. Stavební práce provedou svépomocně
členové spolku BESEDNÍCI.
RO schvaluje směrnici, podle které místní spolky provozující
výdělečnou činnost (například hasičský cyklobar, soukromé
oslavy) budou hradit spotřeby energií z vlastních rozpočtů a
z výdělečné činnosti.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. OT014330055343/001 na umístění distribuční soustavy – kabelová
skříň a vedení NN na pozemku p.č. 4864/3 v k.ú. Šumice u Uh.
Brodu, mezi povinným Obcí Šumice a oprávněným E.ON Distribuce,
a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7. Smlouva
navazuje na uzavřenou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene ze dne 1.8.2019, schválené RO dne 30.7.2019, č.
usnesení 120/R8/19.
RO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
výtvarných
děl
Františky
Kudelové
mezi
půjčitelem
Psychiatrickou nemocnicí v Kroměříži, Havlíčkova 1265, 767 40
Kroměříž
a
vypůjčitelem
Obcí
Šumice.
Doba
výpůjčky
se
prodlužuje do 3.7.2021.

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

IČ: 00291404

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Uherský Brod

Číslo
usnesení
227/R16/20

228/R16/20

229/R16/20

230/R16/20

č.ú.:4722-721/0100

