OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Výpis usnesení z 3. jednání Rady obce Šumice
konaného dne 22. 1. 2019
Znění usnesení
RO schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na výkon technického
dozoru stavby „Rozšíření sběrného dvora v obci Šumice“ za cenu
20.000 Kč bez DPH mezi příkazcem Obcí Šumice a příkazníkem IS
Projekt, s.r.o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod, IČ
27744442.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o provádění reklamy mezi
objednatelem
SWIETELSKY
stavební
s.r.o.,
odštěpný
závod
Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 602 00 Brno, IČ 48035599,
a poskytovatelem Obcí Šumice. Předmětem smlouvy je zabezpečení
reklamní činnosti prostřednictvím prezentace loga společnosti
objednavatele ve vestibulu KD v Šumicích v průběhu Vánočního
benefičního koncertu dne 22.12.2018. Cena za reklamu je 15.000
Kč vč. DPH. Cena za reklamu bude použita na konto Benefice
2018.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o svozu a uložení komunálního a
ostatního odpadu na skládku pro obec Šumice na rok 2019 mezi
zhotovitelem RUMPOLD UHB, s.r.o., Předbranská 415, 688 01 Uh.
Brod, IČ 60704756 a objednatelem Obcí Šumice. Poplatek za svoz
KO nádob 110 l až 240 l (domovní popelnice) se zvyšuje o 12 %
až 15 %. Poplatek za uložení komunálního odpadu na skládku
Prakšice zůstává stejný: 1100 Kč/t bez DPH. Většina poplatků za
uložení ostatních druhů odpadů zůstává stejná jako v roce 2018.
Ceník 2019 je součástí smlouvy.
RO schvaluje, že za situace, kdy obec Šumice spolu s občany
dosahuje v oblasti separace a sběru obalů výborných výsledků,
nebude
fungující
systém
rušit.
Obec
spolupracuje
se
společnostmi RUMPOLD UHB, EKO-KOM, ELEKTROWIN a ASEKOL. Obec
Šumice je dlouhodobě vyhodnocována ve Zlínském kraji jako
nejlepší ve sběru obalů. Obec Šumice z výše uvedených důvodů
není připravena jednat o uzavření smlouvy o zajišťování
zpětného odběru obalů v rámci provozu systému nakládání
s komunálním odpadem se společností REMA AOS, a.s., Antala
Staška 510/38, Praha 4, IČ 04675151.
RO schvaluje výběr nejvhodnější nabídky u veřejné zakázky na
dodávku „Nákladní elektromobil pro obec Šumice“ dle předložené
zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy s prodávajícím TLAMKA s.r.o., Na
Chmelnici
2409/52,
680
01
Boskovice.
Cena
užitkového
elektromobilu 3,5 t je 939.000 Kč bez DPH. SFŽP rozhodl o
dotaci pro obec Šumice ve výši 600.000 Kč.
RO schvaluje postup starosty ve věci žádosti na SŽDC Olomouc o
zařazení akce ROZŠÍŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU P7982 O PŘECHOD
do investičního plánu SŽDC.

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

IČ: 00291404

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

Číslo
usnesení
42/R3/19

43/R3/19

44/R3/19

45/R3/19

46/R3/19

47/R3/19

č.ú.:4722-721/0100

OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Znění usnesení
RO schvaluje podporu a finanční příspěvek ústavu PAHOP,
Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče se sídlem Uh.
Hradiště ve výši 5.000 Kč.
RO schvaluje podporu a finanční příspěvek pro Sociální služby
Uherské Hradiště – Domov pro seniory Nezdenice ve výši
10.000 Kč.
RO schvaluje vypsání veřejné soutěže na akci „Vytvoření zázemí
pro
přestupní
terminál
v Šumicích“
v
neúplném rozsahu
zpracované PD a vydaného stavebního povolení. Předmětem soutěže
nebude objekt SO 202 Lávka přes Ovčírku o plánovaných RN ve
výši 4.333.987 Kč. Důvodem operativního vyřazení objektu SO 202
z výzvy veřejné soutěže je jeho zařazení do neuznatelných
položek ze strany poskytovatele dotace MMR výzvy 11703 IROP.
Poskytovatel dotace MMR z celkové částky 14 mil. Kč uznal za
uznatelný náklad položky v částce celkem 5.774.236 Kč. Důvodem
bylo
přerušení
bezbariérové
trasy
MŠ/centrum
stávajícím
železničním přechodem, který nebyl součástí projektu.
RO schvaluje dar Obce Šumice ve výši 2.603 Kč na konto sbírky
BENEFICE 2018. Darem bude dorovnán zveřejněný výnos 112.000 Kč
sbírky
Vánočního
benefičního
koncertu
2018
pořádaného
22.12.2018. Důvod je účetní. Výnos sbírky byl v sále KD veřejně
vyhlášený a bylo oznámeno rozdělení darů obdarovaným. Až
následně byl výnos sbírky krácen o DPH ve výši 2.603 Kč,
z faktury za reklamu přispěvatele do sbírky spol. SWIETELSKY
stavební s.r.o. Společnost darovala 15.000 Kč formou reklamní
smlouvy, příjemce má proto povinnost odvodu DPH.
RO schvaluje Rozpočtové opatření Obce Šumice č. 7/2018.
RO schvaluje opravu terasových schodů do kavárny KD u Romana
Dvořáka, Dolní Lhota 172, za cenu 15.554 Kč bez DPH.
RO schvaluje prominutí pohledávky v celkové výši 15.125 Kč –
podíl na vypracování GP č. 824-31/2017 původním zájemcům o
koupi částí obecních pozemků v lokalitě Mrtvá ulička, z důvodu
následného odstoupení od úmyslu koupě.
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