OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Výpis usnesení z 44. jednání Rady obce Šumice
konaného dne 28. 6. 2018
Znění usnesení
RO
schvaluje
uzavření
smlouvy
č.
SML-2018-100-000695/270
o dodávce pitné vody a odvádění splaškových a srážkových vod
u objektu Šumice čp. 102, mezi provozovatelem Slovácké vodárny
a kanalizace, a.s., Uherské Hradiště a odběratelem Obcí Šumice.
RO
schvaluje
uzavření
smlouvy
č.
SML-2018-100-000720/270
o dodávce pitné vody a odvádění splaškových vod u objektu
Šumice čp. 249, mezi provozovatelem Slovácké vodárny a
kanalizace, a.s., Uherské Hradiště a odběratelem Obcí Šumice.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na dodávku a montáž PS 01
Přejezdového a zabezpečovacího zařízení stavby „Rozšíření
železničního přejezdu P7983 v km 123,284 trati Vlárský průsmyk
- Staré Město u Uh. Hradiště o přechod pro chodce“ mezi
objednatelem Obcí Šumice a zhotovitelem SIGNALBAU a.s.,
Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III - Lověšice. Cena za dílo je
dle nabídky 628.664 Kč vč. DPH. Realizace do 15.12.2018.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení nátěrů
západní stěny fasády a oken tělocvičny ZŠ Šumice mezi
objednatelem Obcí Šumice a zhotovitelem Petrem Ulkem, Šumice
85, IC 62318871. Cena dle cenové nabídky je 70.096 Kč. Termín
zhotovení je do 15.08.2018.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení lešení pro
provádění nátěrů západní stěny fasády a oken tělocvičny ZŠ
Šumice mezi objednatelem Obcí Šumice a zhotovitelem Josefem
Halodou, Soukenická 2156, Uherský Brod. Cena dle cenové nabídky
je 24.200 Kč vč. DPH. Termín zhotovení je do 15.08.2018.
RO schvaluje pronájem schodolezu pro ZŠ Šumice na školní rok
2018/2019 za celkovou cenu 20.000 Kč. Pronajímatelem je Medeos,
s.r.o., se sídlem Domažlická 1256/1, 130 00 Praha 3.
RO schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy na pacht užívaných
částí pozemků p.č. 483/33 a p.č. 483/34 v k.ú. Šumice u Uh.
Brodu
o
celkové
výměře
2046
m2
v zahrádkářské
kolonii
Čupy/Vinohrady mezi propachtovatelem Obcí Šumice a pachtýřem J.
Ž., bytem Šumice a V. J., bytem Šumice .
RO schvaluje Knihovní řád Obecní knihovny Šumice, novelizovaný
a kompatibilní s evropskou směrnicí GDPR.
RO schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem rodinného
domu čp. 187 v Šumicích včetně přilehlého dvoru ležícího na
pozemku p.č.st. 330/2 a zahrady ležící na pozemcích p.č.
6394/28 a p.č. 6394/1 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu paní H. P.,
bytem Šumice .
Zdůvodnění: Paní H. P. žila v bytě čp.
od roku 2006 ve
společné domácnosti se zesnulým nájemcem, panem S. H., kterému
zanikla nájemní smlouva dnem jeho smrti. Nová nájemní smlouva
bude věcně a časově navazovat na dobu zániku staré nájemní
smlouvy. Paní H. P. v bytě stále bydlí.

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

IČ: 00291404

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