Výpis usnesení
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Šumice
konaného dne 12. 12. 2016
Usnesení č. 89/2016
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BUH/5054/2016-BUHM a to k pozemku
p.č. 6337/1, který byl oddělen GP č. 755-17/2015 mezi převodcem Česká republika –
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha 2 a nabyvatelem Obcí Šumice, 687 31 Šumice 400.
Usnesení č. 90/2016
ZO schvaluje předloženou III. úpravu rozpočtu obce Šumice pro rok 2016 (viz Příloha)
v oblasti příjmů navýšení o 129.440 Kč a v oblasti nákladů snížení o 1.371.160 Kč.
ZO zplnomocňuje radu obce ke schválení nezbytně nutných rozpočtových opatření a
konečné úpravě rozpočtu r. 2016. ZO bude předložena na příštím zasedání ZO.
Usnesení č. 91/2016
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2017. Do schválení rozpočtu roku 2017 se
budou výdaje hradit ve výši 1/12 ročních nákladů předešlého roku.
Usnesení č. 92/2016
ZO uděluje Městu Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uh. Brod, souhlas
s umístěním a realizací stavby „Retenční nádrž na levém břehu řeky Olšavy“ na částech
pozemků p.č. 1342 a p.č. 1344/6 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu.
Usnesení č. 93/2016
ZO schvaluje navýšení ročního provozního účastnického poplatku televizního
kabelového rozvodu od roku 2017 na 1.560 Kč včetně DPH z důvodu navýšení
provozních nákladů.
Usnesení č. 94/2016
ZO uděluje žadateli Ing. J. H., bytem Uherský Brod, souhlas se stavbou předloženého
vstupního schodiště k RD Šumice čp. 52 na pozemcích p.č. 6390/4 a p.č. 6390/1 v k.ú.
Šumice u Uh. Brodu, zábor plochy 8,4 m2. Majetkoprávní vztah musí být vyřešen do
31.12.2017.

Usnesení č. 95/2016
ZO schvaluje členství obce Šumice ve Svazu měst a obcí České republiky.
Usnesení č. 96/2016
ZO schvaluje Smlouvu o provedení Vánočního koncertu a dopravu za cenu 5.600 Kč
mezi Pěveckým sborem Dvořák Uherský Brod, Mariánské nám. 2187, 688 01 Uherský
Brod a pořadatelem Obcí Šumice, 687 31 Šumice 400. Koncert se uskuteční 8.1.2016
v místním kostele.
Usnesení č. 97/2016
ZO schvaluje záměr obce na právo stavby na pozemku p.č. 4689/4 v k.ú. Šumice u Uh.
Brodu za účelem realizace stavby „Oprava PZS v km 123,284 trati Vlárský průsmyk –
Staré Město u Uh. Hradiště“ a postavení technologického domku.
Usnesení č. 98/2016
ZO uděluje souhlas s umístěním stavby technologického domku železničního přejezdu
P7983 investora SŽDC na pozemku p.č. 4689/4 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu.
Usnesení č. 99/2016
ZO schvaluje nákup 13 krojů v ceně 39.000 Kč pro veřejné vystupování pěveckého
ženského sboru Šumice.
Usnesení č. 100/2016
ZO schvaluje nákup pozemku p.č. 2722/30 o výměře 2100 m2 a p.č. 2722/85 o výměře
27 m2 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu za cenu 60 Kč/m2.

