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ÚVOD
Analytická část je zaměřena na obec samotnou. Charakterizuje obec
a vytváří východiska pro návrhovou část. Obsahuje sedm podkapitol – území,
obyvatelstvo, hospodářství, infrastruktura, vybavenost, životní prostředí a správu obce.
V kapitole území je vymezena poloha obce, významné
období, historické milníky znázorněné na časové ose a také přírodní bohatství obce.
V kapitole obyvatelstvo je zmíněn počet obyvatel, sociální situace a spolková činnost v obci.
Kapitola hospodářství je zaměřena na působnost podnikatelských subjektů v obci,
charakteristiku zemědělské výroby, zaměstnavatele v obci, cestovní ruch společně
s turistickou infrastrukturou a také trh práce. V kapitule infrastruktura a vybavenost je
současný stav inženýrských sítí a služeb. V kapitole životní prostředí je kromě popisu
současného stavu podkapitola o odpadovém hospodářství obce. Poslední kapitolou je
správa obce. V analytické části je využito také dotazníkové šetření s obyvateli obce Šumice.

A.1 ÚZEMÍ
Obec Šumice leží ve Zlínském kraji, obcí s rozšířenou působností je město Uherský Brod. To
bývalo v historické době soudním okresem. Posledním okresem byl okres Uherské Hradiště
a krajem byl Jihomoravský kraj.
Šumice patří do geomorfologické soustavy Západních Karpat, do podsoustavy Moravskoslovenských Karpat, tak jako celá východní Morava .Šumice i s celým katastrem patří k celku
Vizovické vrchoviny v části zvané Hlucká pahorkatina . nerostné suroviny se na území obce
nenachází. Sesuvné území se nachází na levém břehu Olšavy, magurské flyšové pásmo.
Šumice se rozprostírají v údolí řeky Olšavy a jejího pravostranného přítoku, říčky Ovčírky.
Nejnižší místo v údolí Olšavy má nadmořskou výšku +219 m n.m., nejvyšší místo v katastru
Babí Hora má výšku +387 m n.m.
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Typická krajina obce Šumice, pole a louky rozdělují spádnice s porostem - hráze
1.2. HISTORIE OBCE
Slovácká obec Šumice se proslavila jako obec, odkud kdysi odcházeli za prací zedníci a
zedničtí pomocníci do všech koutů bývalého Rakouska-Uherska, ale i do Německa.
Pracovali na významných stavbách ve Vídni, v Hamburku a v Budapešti např. stavěli
známou tržnici.
Jednou ze zajímavostí z historie obce je výskyt dřínu obecného na katastru obce. Ratolest
dřínu obecného se dostala i do obecního znaku.

Název obce je podle odborného dialektologa Rudolfa Šrámka odvozen od osobního jména
Šuma, to znamená ze slovesného základu šuměti. Přípona -ice zdůrazňovala, že běží o ves
lidí Šumových, tzn. náležejících Šumovi.

Výstavba na Malé straně, po roce 1920

mince , nález z obce Šumice
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I když první zprávu o vesnici známe teprve z druhé poloviny 14. století, kdy kolem roku
1380 obdržel Šumice od markraběcí koruny na doživotí jako léno Hynek z Valdštejna,
můžeme se domnívat, že Šumice vznikly daleko dříve.
Šumice leží na významné historické obchodní cestě, která spojovala velkomoravská
střediska se zásobárnou železa mezi Bojkovicemi a Slavičínem.
Je možné, že i Šumice postihla uherská okupace krajů mezi řekou Moravou, Karpaty a
říčkou Olšavou, tzv.Lucká provincie. Navíc tehdy zdejší kraj plenili Tataři a v 50.letech
13.století Kumáni. Tataři vpadli na Moravu v roce 1241 Moravskou branou a postupovali
jihovýchodním směrem přes Uherský Brod, Bánov a Starý Hrozenkov do Uher.
Moment uherské okupace byl asi příčinou toho, že Šumice, pokud existovaly, nebyly
jmenovány ve Zdíkově listině z roku 1131. V této listině nebyly jmenovány žádné lokality
mezi řekou Olšavou a dnešní hranicí Slovenska.
Tato lokalita tzv. Lucká provincie (latinsky Provincia Lucensis), vznikla v severní části
hraničního nárazníkového pásma (tzv. confinium) na pomezí Moravy a Uher, zvaného Lucké
pole, Lucko (latinsky campus Lucsko), či provincie Váh, o něž od 11. do 13. století vedli
Přemyslovci spory s Uherským královstvím. Po odchodu Kumánů nastoupila důmyslná
přemyslovská kolonizace kraje, která vtiskla kraji strukturu, jak ji známe dodnes.

Šumice byly zeměpanským majetkem. Ve 14. století docházelo k jeho drobení a obec
Šumice často měnila svého držitele. Markrabě Jošt, synovec Karla IV daroval v roce 1380
v léno ves Šumice loajálnímu členovi moravského feudálního rodu Hynkovi z Valdštejna.
V roce 1389 prodal Hynek z Valdštejna ves Šumice Janovi z Meziříčí. Šumice se následně
staly dědičným majetkem. Jindřich z Meziříčí prodal ves v roce 1397 Alšovi z Cimburka,
pánu na Sehradicích. Šumice zdědil syn Jan Baláš. Ten získal po husitských válkách
zástavou i město Uherský Brod. Jan Baláš byl loupeživý rytíř a podnikal vpády i do Uher. Je
téměř pravděpodobné, že na své loupeživé výpravy do Uher brával své podané, tedy i
šumické muže. Dalšími držiteli Šumic byli bratři Dobeš a Beneš z mocného rodu Boskoviců a
jejich bratr Taso, olomoucký biskup. Tito držitelé v roce 1480 právně převedli Šumice na
Klementa z Bílkova a Bránek. Ten postoupil Šumice již v roce 1481 zástavnímu pánu města
Uherský Brod, stoupenci Matyáše Korvína, Janu Planknarovi z Kynšperka. V Šumicích byl
v této době dvůr a vrchnostenský mlýn a existovala zde fara. Po Planknarově smrti zdědila
Šumice jeho manželka Anna a její bratr Jan ze Zvole. V té době se ves Šumice stala fakticky
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dominiem města Uherského Brodu. Nadále už platilo, že ten, kdo držel Uherský Brod, držel i
Šumice. Tak se stalo, že Šumice spolu s Uherským Brodem držela řada uherských feudálů.
Postupně Uherský Brod spolu se Šumicemi drželi opavský kníže Jan Korvín (levoboček
Matyáše Korvína), Emerich Czobor a Štefan, hrabě ze Zápolí. Následuje Jan z Lomnice.
Roku 1506 bylo předáno město Uherský Brod spolu se Šumicemi Janu z Kunovic. Součástí
uherskobrodského panství zůstaly Šumice následujících 350 let. Roku 1615 bylo
uherskobrodské panství spolu se Šumicemi převedeno z rodu Kunoviců na rod Kauniců.
Kaunicové drželi Šumice až do územní reformy v roce 1849, kdy obec získala samosprávu.

17. století bylo kruté pro celou uherskobrodskou oblast včetně obce Šumice. V roce 1605
vypálili Šumice Bočkajovci. Za třicetileté války plundrovaly Šumice vojska stavovská i
císařská, která obcí procházela a také v Šumicích mnohdy ložírovala. Přes karpatské
průsmyky pronikala na Moravu vojska z Uher vedená Bethlenem Gáborem. Všechna vojska
se k obyvatelům Moravy chovala krutě. V roce 1643 se zmocnila města Uherského Brodu a
celého okolí včetně Šumic švédská vojska. Šumice poplenila vojska plukovníka Petera
Andersona. Těm v roce 1645 přispěchala na pomoc z Uher vojska Rákócziho. Aby utrpení
obyvatel a útisku od Švédů a Uhrů nebylo málo, přitáhli spolu s vojsky Rákózciho k
Uherskému Brodu Valaši ze vsetínského panství. Také Valaši na celém brodském okolí krutě
řádili. Uherskobrodský zámek vypálili. V 50. letech 17.století byla celá pětina domů
v Šumicích zpustošená a neobydlená.
Ukončení třicetileté války vestfálským mírem v roce 1648 nekončilo utrpení obyvatel
v moravském pohraničí. V roce 1663 pronikly karpatskými průsmyky na jihovýchodní Moravu
tatarské a turecké hordy sedmihradského knížete Imricha Tökelyho. V Šumicích bylo Tatary
zabito 48 osob, uloupeno 38 koní,138 ks hovězího dobytka a 1167 ovcí. Samozřejmostí při
vpádech tatarských a tureckých hord bylo znásilňování žen a odvlečení mladých obyvatel.
Šumice byly tak zničeny, že ještě v roce 1671 bylo opuštěno 16 gruntů. Další vpády
vzbouřenců z vojsk Imricha Tökelyho následovaly v roce 1680, nejhorší byl vpád
11.července 1683. Jak uvádí kronikář Letocha, bylo v Brodě zabito 168 osob a 200 Židů. Ani
Šumice nezůstaly ušetřené. Roku 1703 vpadla do kraje vojska sedmihradského knížete
Ference II. Rákózcyho, tzv. kuruci (křižáci) a opět hořely na jihovýchodní Moravě města a
vesnice. Podobné hrůzy se opakovaly ještě v příštích letech. Byla to krutá léta nesmírných
zkoušek a je s podivem, že obec Šumice tyto krutosti přežila a nezanikla.
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V obecní kronice se můžeme o složení obyvatelstva v roce 1911 dočíst: obyvatelstvo obce
je vesměs národnosti české-moravští Slováci. Podle sčítání lidu v lednu 1911 žilo v obci
1490 obyvatel, z toho 707 mužů a 783 žen. Podle náboženství bylo 1481 římských katolíků
a 9 židů. Pouze
2 cikáni. Podle povolání žilo v obci 216 zedníků, 130 nádeníků, 98 rolníků,
6 mlynářů , 5 kovářů a zámečníků, 5 hostinských a obchodníků, 4 perleťáři, 3 tesaři, 2
stolaři, 2 miškáři, 2 obuvníci a 1 řezník. Ženy nosí vesměs kroj, muži jiý velice málo, pouze
někteří rolníci. Tolik obecní kronika.
Z výčtu povolání je zřejmé, že Šumice byly na přelomu 19. a 20. století téměř výlučně
řemeslnickou obcí. Šumičtí zedníci a pomocníci vyjížděli za prací do měst celého RakouskaUherska na celou sezonu. Od Josefa po Kateřinu. To znamená od března do konce
listopadu. Některé rodiny vyjížděly za prací i s dětmi. Mladé dívky chodily do Vídně do služby
a mnohé se v cizině provdaly a už zde zůstaly.
V roce 1930 koupila Obec Šumice za 185 000,-Kč v rámci státní pozemkové reformy 130
ha lesů bývalého kaunického panství. Tato koupě byla základem vlastnictví obecního lesa o
současné výměře 247 ha.

1.3. PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ
Bilance ploch podle ČSÚ:
Celková výměra obce
Zemědělská půda celkem
Orná půda
Zahrady
Trvalé travní porosty
Lesní půda
Lesní půda na k.ú.Újezdec
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

1571 ha
1186 ha, tj.
1013 ha tj
33 ha
140 ha
213 ha
70 ha
15 ha
23 ha
133 ha

78,5 % z celkové výměry obce
85,4 % z celk. zem.půdy
2,78 %
11,8 %
13,6 %
0,95 %
1,46 %
8,47 z celkové výměry

1.4. SOUČASNOST
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Dnes jsou Šumice moderně vystavenou obcí s úplnou technickou a občanskou vybaveností.
V obci je základní škola (9 tříd) a mateřská škola (2 třídy).Ve vesnici je nový kostel Narození
Panny Marie vysvěcený v roce 2000. V obci jsou dvě prodejny potravin, jedna hospoda a
jedna kavárna. Celá řada sportovišť, dětských hřišť a spolkových areálů, které nabízí služby
pro veřejnost.

Ordinaci zde má praktický lékař a stomatolog. Zubní ordinace je vybavená ordinací zubní
hygieny. Je zde lékárna. Sportovní areál na výpustě má dvě travnaté hřiště, tři antukové
kurty a jeden víceúčelový kurt s umělou trávou. V obci působí 12 spolků. Spolek
dobrovolných hasičů má vlastní areál s tréninkovým hřištěm delším než 100 m. Spolek
rybářů a rybníkářů provozuje pro sportovní rybolov tři rybníky o ploše 1,5 ha. Obec koupila
v roce 2016 památku lidového stavitelství č.p.102 a po opravě přestěhuje do chalupy
současné obecní muzeum. Pro připomínku šumické zednické tradice bude v muzeu zřízená
expozice zednictví.

1.5. SEZNAM VÝZNAMNÝCH STAVEB v novodobé historii obce
1946 nová budova zastávky Šumice-železniční dráha
1947 státní silnice – průtah obcí, žulová kostka
1948 žulová dlažba Mrtvá ulička
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1949 rekonstrukce čp.154 – masna
1949 přestavba farní stodoly na dvoranu/kulturní sál,kino, čp.29
1950 zdravotní středisko, farní budova čp.29
1959 nový železobetonový most přes Olšavu, Dolní konec
1958-1974 chodníky v obci
1962
1962
1965
1965

novostavba Kulturního domu
novostavba pohostinství a samoobsluhy
rekonstrukce čp.29, MŠ
KD vybudování kavárny PEKLO

1970 zaklenutí mlýnského náhonu procházejícího středem obce
1966-1975 vybudování kanalizace v obci
1968-1972 vybudování vodovodu v obci
1970 ocelové lávky přes řeku Olšavu a Ledské
1968-1970 soustava rybníků vedle Ovčírky
1974 požární zbrojnice
1973 zaklenutí vodoteče Hradská, zřízení zemníku
1974 kabiny Sokol Šumice
1972 budova úřadu MNV čp.400
1975 kanalizace Za Drahou
1975 místní komunikace – AB
1975 novostavba MŠ
1978 veřejné osvětlení
1979 bytový dům čp.482 – 10 b.j.
1976 nákupní středisko JEDNOTA
1981-1986 přístavba ZŠ, postupně pavilony A,C B – krček, sauna
1988 most přes řeku Olšavu II/495 u nádraží
1991 Přístavba sociálního zařízení KD
1994 plynofikace obce
1995 kavárna Jadranka, pošta
1995 zateplení ZŠ, půdní vestavba
1996 nástavba 4 b.j. čp.482
1999 zastřešení ZŠ- sedlové střechy pav A,C
1999 tělocvična ZŠ
2000
2001
2001
2002
2002
2003
2004
2006
2006
2006
2009
2009

novostavba kostela Narození Panny Marie
novostavba márnice
výsadba biokoridorů-krajinné zeleně v extravilánu
nástavba 4 b.j. budova MŠ
novostavba nízkoenergetického domu čp.248
kanalizace stoka K- Zzákova ulička/Olšava
ZTV Nade Mlýnem II – nový výstavba RD
rekonstrukce průtahu II/495 – asfaltový povrch
nové chodníky kolem průtahu II/495 na Hrubé straně
cyklostezka Šumice – Újezdec
cyklostezka Šumice - Nezdenice
hřiště TJ, umělý povrch
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2010 hřiště SKALKA
2010 úpravy zelených ploch – park
2014 park u kostela, park Dolní konec
2015-2016 kanalizace – SVK a.s. UH nové stoky, tlaková kanalizace do Újezdce
2015 dlažba hřbitov
2015 výstavba areálu Rybníkářů , jezera Ovčírka
2016 oprava mostu Kút Ovčírka
2018 nové AB povrchy 5000 m2, na Nivky
2018 rekonstrukce čp.102, lidová stavba, nová stodola z čp.191
2019 železniční přechod pro chodce Nade Mlýnem
2019 úprava centra obce, rozšíření lávky přes Olšavu, chodníky KD
2019 dětské hřiště SKALKA
2019 areál SDH na hřišti SKALKA, bike dráha, budova SDH/bufet
2020-21 novostavba 7 b.j. sociální byty čp.33
2020 úpravy MŠ na 3 třídy
2020 místní knihovna v budově bývalé Jednoty čp.398
Ukázky realizací z období 2018 2020

smíšený chodník pro chodce a cyklisty-KD

přechod železnice a silnice II/495
u železničního přejezdu-východ obce
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bikrosová dráha, hřiště SKALKA/SDH

oprava mostu přes Ovčírku – Kút

Rekonstrukce lidové stavby čp.102 na obecní muzeum, společenské prostory

Areál SDH, spolku hasičů, bufet, cvičiště
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A.2

OBYVATELSTVO

2.1 Počet obyvatel
Počet obyvatel s trvalým pobytem v obci je k 1. 1. 2019 1656. 856 obyvatel tvoří
mužská část a 826 tvoří ženy. Z toho 1119 je ve věkové kategorii od 15 do 64 let, 322
obyvatel patří do věkové skupiny 65 a více a 241 má do 14 let. Během roku 2014 se do
obce přistěhovalo 23 osob. Z toho 12 mužů a 11 žen. Počet vystěhovaných za rok 2014 je
25. Z toho je 11 mužů a 14 žen. Nejnovější záznamy z roku 2014 ukazují, že průměrný věk
obyvatele celkem se pohybuje okolo 42,3 let. Muži se v průměru dožívají 39,9 let a ženy 43,5
let. Například v roce 2010 byl průměrný věk občanů nižší. Celkově byl průměrný věk 41, 2
let, z toho se muži v průměru dožili 39, 5 let a ženy 42, 9 let. V současné době má nejstarší
občanka Šumic 105 let.

V letech 2005 až 2015 zemřelo v obci v průměru 18 občanů za rok. Ve stejném období se
v obci narodilo v průměru 17 dětí za rok. Nejvíce osob zemřelo v roce 2010 a naopak
nejméně v roce 2012. Nejvíce dětí se narodilo v roce 2012 a nejméně v roce 2011.
Tab. 1. Počet přistěhovalých osob v obci
Rok

2015

2016

2017

2018

2019

Celkem

31

18

25

32

12

Muži

15

11

10

10

8

Ženy

16

7

15

22

4

Tab. 2. Počet vystěhovalých osob v obci
Rok

2015

2016

2017

2018

2019

Celkem

26

42

38

26

23

Muži

11

25

21

13

11

Ženy

15

17

17

13

16
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Tab. 3. Počet zemřelých osob v obci
Rok

2015

2016

2017

2018

2019

Celkem

21

12

19

21

14

Muži

11

7

15

11

7

Ženy

10

5

4

10

7

Tab. 4. Počet narozených dětí v obci
Rok

2015

2016

2017

2018

2019

Celkem

9

22

13

20

15

chlapci

7

13

5

12

8

dívky

2

9

8

8

7

2.2 Sociální situace
Počet nezaměstnaných v obci se pohybuje okolo 2,5 %,

práceschopného obyvatelstva.

V obci žije asi 10 – 20 občanů vyžadující sociální odbornou pomoc. Sociální službu zajišťuje
Oblastní CHARITA z Uherského Brodu a také Odbor sociální péče MÚ Uherský Brod.
Několik desítek obyvatel využívá dovážky hotových jídel z vývařoven z Uherského Brodu.
Metodistická apoštolská církev distribuuje pro potřebné potravinovou pomoc z potravinové
banky Otrokovice. O skutečném počtu klientů , kteří využívají různé formy sociální pomoci
nemá OÚ úplný přehled. Právě z důvodů ochrany osobních údajů. U konkrétních nutných
sociálních případů OÚ zasahuje a spolupracuje s odbornými institucemi.
Řada občanů se dostala do dluhové pasti a jejich majetek končí v exekuci. Obec Šumice
vlastní 23 b.j. Po uvolnění některého z bytů se při obsazování bytu novým nájemcem
zohledňuje sociální hledisko a potřebnost žadatele.
V současnosti , v letech 2020-21 obec zajišťuje výstavbu 7 b.j. sociálního bydlení. Obec
připravuje výstavbu 9 b.j. přízemních bytů pro seniory v lokalitě Válkovo. V obci pracuje
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sociální komise, která provádí základní terénní službu, mapuje potřebné a zajišťuje kontakt
klienta se sociální službou. V obci také pracuje Klub seniorů, ten se stará o tuto populaci a
zajišťuje různou společenskou činnost včetně zájezdů.
.
2.3 Spolková činnost
V obci Šumice existuje a pracuje 14 spolků a zájmových sdružení, které jsou nositelem
místní kultury.
Mezi nejsilnější spolky patří:
• Tělovýchovná jednota, oddíl kopané a tenisu
TJ oddíl kopané má všechna mládežnická družstva, hraje soutěže, mužstvo mužú hraje 1B
třídu. Oddíl má dvě travnatá hřiště, víceúčelové hřiště s umělou trávou. Tenisový oddíl má
mládežnické družstvo a členy, hrají turnaje. Oddíl mí 3 antukové kurty
• Spolek dobrovolných hasičů, má asi 70 členů a 14 člennou zásahovou jednotku. Spolek
má žákovské družstvo a dvě družstva dospělých, ženy a muže, kteří provozují hasičský
sport. Spolek spravuje areál s travnatým hřištěm dl.120 m,

Je pořadatelem závodů a

různých společenských akcí pro veřejnost
• spolek BESEDNÍCI, je občanským sdružením, má 40 členů a příznivců. Spolek spravuje
areál NORKÁRNA, pořádá ročně asi 5 velkých společenských akcí pro veřejnost.
• spolek RYBÁŘŮ A RYBNÍKÁŘŮ JEZERA má asi 40 dospělých členů, stará se o výchovu
mladých rybářů, spravuje areál JEZERA, pro veřejnost pořádá rybářské závody a sportovní
rybolov
•spolek VČELAŘŮ má asi 15 členů, provozuje včelařství v našem katastru, spravuje a
buduje areál v zahrádkářské kolonii, pořádá akce pro veřejnost
•spolek , místní skupina ČERVENÝ KŘÍŽ má asi 15 členů, pořádá výchovné a společenské
akce, zajišťuje pletení obvazů pro malomocné
•spolek mysliveckého sdružení NIVA, má asi 20 členů a provozuje na k.ú. Šumice myslivost.
•spolek CHOVATELŮ POŠTOVNÍCH HOLUBÚ má 6členů a provozuje sportovní holubářství
•spolek PĚVECKÝ SBOR MUŽI se věnuje lidové písni a vystupuje na veřejnosti

14

Strategický plán rozvoje obce ŠUMICE pro období 2020 -2025

• spolek PĚVECKÝ SBOR ŽENY se věnuje interpretaci písni a vystupuje na veřejnosti
• folklorní soubor DŘÍN se věnuje lidovým tradicím, zpěvu a tanci, vystupuje na veřejnosti
• hudební skupina FLEKAŘI se věnují interpretaci písní a vystupují na veřejnosti
• dětský folklorní soubor DŘINKY pod patronací FS Světlovan z Bojkovic se věnuje
předvádění folkloru a veřejně vystupuje
• smíšený pěvecký kostelní sbor vystupuje v místním kostele ve vánočním období
Obec Šumice provozuje místní knihovnu.

A.3 HOSPODÁŘSTVÍ
3.6. PODNIKATELÉ
• MOEL s.r.o. Šumice 511
• VODO TOPO HORECKÝ s.r.o.Šumice 126
• V-NET s.r.o. Šumice 139
3.7. POZEMKOVÉ ÚPRAVY
V období 2020 až 2022 jsou prováděny Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Šumice u U.B.

A.4

INFRASTRUKTURA

2. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
4.1. SILNIČNÍ DOPRAVA
Obcí prochází průtah silnice II/495, správce ŘSZK. M8 AB povrch, rekonstrukce průtahu
2006. Je zajištěno autobusové spojení Uherský Brod – Bojkovice, 5 linek denně
4.2. VLAKOVÁ DOPRAVA
Obcí prochází historická trať Brno – Vlárský průsmyk. Je zajištěno spojení směr Bylnice,
Uherské Hradiště, Brno, asi 15 spojů denně
4.3. MÍSTNÍ KOMUNIKACE
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OÚ spravuje asi 8,2 km místních komunikací o ploše 42 000 m2. Chodníky: 11 km, plocha
19 000 m2

A.5

VYBAVENOST
Služby, školství, zdravotnictví, kultura, byty, podnikatelé

3.1 SLUŽBY
• 2 prodejny potravin
• hospoda, letní zahrádka, kavárna
• prostory pro pořádání soukromých oslav: sál KD, kavárna KD, hospoda, pastorační
centrum
místní farnosti, areál SDH, areál Norkárna, areál odd.kopané Na Výpustě
• autoservis Velecký
• květinářství
• 2 kadeřnictví, 3 kosmetiky, masér
• pošta
3.2. ŠKOLSTVÍ
• základní škola 9 tříd, družina, kroužky
• mateřská škola, 3 třídy
3.3 ZDRAVOTNICTVÍ
• praktický lékař
• stomatolog, dentální hygiena
• lékárna
3.4. KULTURA
• kulturní dům
• obecní knihovna
• obecní muzeum Na poště
• lidová stavba Hasoňova chalupa, muzeum, akce
• římskokatolický kostel Narození Panny Marie
3.5. BYTY
Bytový fond Obce Šumice
• BD 14 b.j. čp.482
• BD 3 b.j. čp. 248
• BD 4 b.j. – areál MŠ, čp.470
• BD 7 b.j. čp.33
• nájemní RD, 1 b
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A.6

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OBECNÍ LESY
Obec Šumice je vlastníkem 247 ha lesních porostů, nejstarší lesní porosty jsou 5. věkové
třídy, to je stáří 81-100 let. Pro přesnost a informaci uvádím, že z celkového množství 247 ha
lesních porostů se 71 ha nachází v k.ú. Újezdec u Luhačovic, viz příloha č.1-GP, parcela
v Rajíčku. Odborného lesního hospodáře vykonává pro obec společnost LESY KOMŇA s.r.o.
Ing. Jan Tureček. Tato společnost nám také obecní lesy za úplatu spravuje, to znamená, že
zajišťuje plánovanou těžbu, prodej dřeva a výsadbu nových porostů. Těžba se řídí
desetiletým plánem těžby. Obec Šumice nevyužívá 100 % možného objemu těžby,
v současnosti se těží z možné těžby jenom 70% . Ekonomika hospodaření v obecním lese
v roce 2015 je následující. Plánovaný příjem je 683 000 Kč, plánovaný výdaj je 430 000 Kč,
plánovaný zisk je 253 000 Kč. Ceny za palivové dřevo jsou v současnosti velmi nízké a tak
napadené vytěžené jasany neprodáváme. Trh je přesycený kalamitním dřevem napadeným
kůrovcem .
O historii obecních lesů se můžeme dočíst v obecní kronice z let 1918 -1938. V roce 1918
vlastnila šlechta v nově vzniklé republice 1/3 veškeré půdy. Tuto skutečnost změnila
vyhlášená pozemková reforma. Cílem pozemkové reformy probíhající v letech 1919-1938
bylo rozdělení velkých soukromých pozemků. Kronikář Cyril Šojdr popisuje způsob nabytí
130 ha obecních lesů v roce 1930 v rámci pozemkové reformy. Obec za starostování
Leopolda Slívy získala v roce 1930 130 ha „panských“ lesů za cenu 185 000 Kč. Na koupi
lesa si Obec půjčila u Okresní záložny v Uherském Brodě 150 000 Kč. Spolu s koupeným
lesem „získala“ obec bývalého panského hajného Jana Borýska, služební domek č.p.53 a
deputátní pozemek v Těšově. Další zmínku o obecních lesích najdeme v zápisech obecní
kroniky z roku 1936. Píše se o zalesnění obecních pasinků Žebraček, které nelibě nesla
část šumické veřejnosti, která na Žebráčkách pásla svůj dobytek. Další zalesňování
obecních pasinků Žebráček a Padělků pokračovalo v 70.letech 20. století. Zalesňování
bývalých pastvin pokračovalo pod Končinami v 90. letech 20. století, dokončeno bylo v roce
2005.
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NOVÉ VÝSADBY KRAJINNÉ ZELENĚ
Šumickou krajinu kromě lesů a polí tvoří další typická místní krajinná zeleň, kterou jsou
porosty velkých spádnicových erozních rýh, místně nazývané hráze. Tyto klasické hráze,
které lemují přírodní, spádnicové, erozní a občasné vodoteče, doplňují nové výsadby
biokoridorů z listnatých stromů vysázené obcí v devadesátých letech 20.století. V
biokoridorech jsou v současné době vidět rozmanité plody stromů a keřů. Zmíním jeřáb
oskerušu,která byla take v biokoridoru nad Trhancem vysázená a letos je to pravděpodobně
poprvé, co zarodila. Plodů jeřábu oskeruše, malých žlutočervených hruštišek není moc, ale
jsou tam k vidění. Sortiment plodů v hrázích doplňují dřinky,hlohy,šípky, plané
trnky,brsleny,ptačí zob,jeřabiny,hrušně polničky,planá jabloň a samozřejmě černý bez,
kterému u nás říkáme kozičky. V Trnovci, ve stínu křovin je skrytý pravděpodobně nejstarší
dřín v Šumicích. Pozůstatek dob minulých. Jasná přírodní památka, stará možná 200 až 300
let, kterou musíme chránit.

O DŘÍNECH V ŠUMICÍCH
Dřín obecný (Cornus mas),tato listnatá dřevina se vyskytuje nejenom v teplých oblastech
Evropy a jihozápadní Asie, kde je původní dřevinou, ale také v teplejších oblastech České
republiky. V ČR se vyskytuje ve dvou oblastech. V severozápadních Čechách (Český kras,
České středohoří a Dolní Povltaví), druhou oblastí je střední a především jižní Morava
včetně oblasti Bílých Karpat. Jistou raritou výskytu dřínu obecného je obec Šumice,
nacházející se 5 km východním směrem od Uherského Brodu, na dohled pohoří Bílých
Karpat.
Přečtěte si, co o výskytu dřínu obecného píše šumický kronikář v obecní kronice z let 1918
až 1938:
„…nejzajímavější částí katastru jsou obecní pastviny (lidově „pasinky“). Jsou to Čupy,
Trnovec, Páté, Padělky a Žebráčky, poskytující kravám a kozám od jara do podzimu trochu
sporé trávy a příjemný chládek pod krásnými, staletými planými hrušněmi. Bohužel, tyto
nádherné stromy pomalu mizí hlavně stářím, ale často i bujností pasáků, kteří občas
některou hrušeň „vypálí“. Založí oheň ve vykotlaném kmeni, čímž strom úplně zničí. Také
druhá okrasa pastvin, staré dříny, pomalu mizí. Jednak stářím, jednak krutým zacházením při
obíráním dřinek, kdy často i mnozí dospělí klidně olamují větve a tak stromy ničí. Koncem
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srpna a začátkem září sbírají děti i dospělí krásné, šípkům podobné dřinky, aby bylo v domě
trochu marmelády na šumické hody, které se slavívají 8. září. Stalo se prý však často, že
mnohý přespolní hodovník dlouho vzpomínal na šumické hody a hlavně na vdolky
s dřinkovou marmeládou, když se před tím napil kyšky. Ty dvě věci se prý totiž v žaludcích
přespolních hodovníků dobře nesnášejí a proto snad
„nevděčný svět“ vynašel pro Šumičany přezdívku „DŘINKAŘI“, která pravděpodobně přetrvá
i ony staré hynoucí dříny v Pátém a Trnovci, s nimiž zmizí bohužel nenávratně poslední
zbytek staré poesie venkova.“
Tolik zmínka o obecních pasinkoch a starých šumických dřínech v obecní kronice.
Bohužel, musíme konstatovat, že se kronikářovo proroctví v šedesátých a sedmdesátých
letech 20. století vyplnilo. Část pasinků byla zalesněná a část pasinků i s hrušněmi a
staletými dříny padla za oběť tehdejšímu extenzivnímu způsobu hospodaření v krajině.
Úkolem, zadaným po stranické linii tehdejšími všemocnými okresními stranickými orgány
KSČ Jednotným zemědělským družstvům, bylo zvyšování rozlohy orné půdy i za cenu
likvidace obecních pastvin. Stáří dřínů v Šumicích bylo odhadováno na 200 až 300 let.
Založení sadů na obecních pastvinách je někdy spojované s vpády kuruců a jiných tureckých
hord sedmihradských knížat v 17. století. Dříny ze Šumic ale nikdy úplně nezmizely. Zůstaly
v polních hrázích a v zahradách rodinných domů.
Šumičané jsou na

„svůj obecní strom“

patřičně hrdí a mají ho i v obecním znaku.

Navzdory nelichotivé historické přezdívce „DŘINKAŘI“, udržují tradici a dřín obecný hojně
vysazují. Dříny jsou nejlépe vidět brzy z jara, když rozkvetou drobnými žlutými květy. Jsou to
první jarní kvetoucí keře a stromy. Velikou zásluhu na návratu dřínů do krajiny má Obec
Šumice, která v letech 1997/98 vysadila na ploše 10 ha 3,5 km biokoridorů a jiných
krajinných prvků. V biokoridorech a v biocentrech s místními názvy TRHANCE, PÁTÉ nebo
KŘIVÉ bylo kromě tisíců listnáčů vysázeno i 1400 sazenic dřínu obecného. Část sazenic
dřínu obecného byla vypěstovaná v obecní školce a tak další desítky sazenic dřínů obecných
skončily v šumických zahradách a humnech.
Poslední akcí Obce Šumice spojenou s výsadbou dřínu obecného byl projekt nazvaný
BIOCENTRUM PASINEK TRNOVEC. Projekt se realizoval v roce 2017 , byla vybraná
původní lokalita pastvin Trnovec a kromě jiných dřevin jako hrušeň polnička zde bylo
vysázeno 200 sazenic dřínu obecného.
Navzdory proroctví ze staré obecní kroniky dřín obecný v Šumicích stále je, daří se mu a
hojně se vyskytuje.
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PŘÍRODNÍ PAMÁTKY NA KATASTRU OBCE ŠUMICE
Na šumickém katastru se nachází dvě přírodní památky: „OVČÍRKA“ a „ÚDOLÍ
BÁNOVSKÉHO POTOKA“. Jmenované přírodní památky , které byly součástí soustavy
chráněných území NATURA 2000 byly zařazené na evropský seznam významných
lokalit:EVL 2008/25/ES
Přírodní památka OVČÍRKA

o rozloze 10,22 ha se nachází v údolí potoka Ovčírka

v nadmořské výšce 237-280m n.m. V centrální části lokality je soustava rybníků.
Vyskytují se zde zejména vzácní obojživelníci, kuňka obecná, ropucha zelená a skokan
ostronosý
Přírodní památka ÚDOLÍ BÁNOVSKÉHO POTOKA- o rozloze 21,6 ha se nachází na
katastrech obcí Šumice, Bánov, Těšov a Uherský Brod.V Šumicích lokalitu známe pod
názvem Hradčovce a Těšovce. Zde se nachází vzácná flóra, snědek kulatoplodý ale také
obojživelníci, kuňka žlutobřichá a z motýlů bourovec trnkový.
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A.7

SPRÁVA OBCE

Obec Šumice novodobě, po roce 1989, vznikla podle zákona č.367/1990 Sb.,o obcích ve
znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec je
spravována podle zákona o obcích č.128/2000 Sb.
Veřejná správa:
Počet zastupitelů
:
15
Počet členů obecní rady:
5
Uvolnění volení funkcionáři : starosta
místostarosta
Pracovní náplň starosty je daná zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích.
Usnesením ZO je schválen starosta obce ve smyslu ustanovení § 47 stavebního zákona
č.183/2006 Sb. jako určený zastupitel pro spolupráci a komunikaci s úřadem územního
plánování MÚ Uherský Brod.
Pracovní náplň uvolněného místostarosty je:
•zajištění chodu a provozu odpadového hospodářství:
provoz sběrného dvora a sběrných míst, svozy, skládkování
•zajištění provozuschopnosti inženýrských sítí ve správě obce:
kabelová televize, veřejné osvětlení a místní rozhlas
•údržba veřejných ploch, komunikací a zeleně
•provoz technických služeb OÚ včetně dopravní služby pro veřejnost
•lesní hospodářství
Ze zákona je zřízen:
• kontrolní výbor, počet členů 3
• finanční výbor,
počet členů 5
Složení obecního úřadu:
Administrativní pracovnice
Matrikářka
Účetní

1
1
1
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V přenesené působnosti je na OÚ Šumice zřízena matrika společně pro obce Šumice,
Nezdenice a Rudice
Na OÚ je CZECH POINT
Kancelář OÚ je otevřena pro veřejnost denně.
Obec poskytuje informace občanům prostřednictvím úřední desky, na obecních webových
stránkách : www.sumice.cz a denně v hlášení místního rozhlasu
Veřejná zastupitelstva s účastí veřejnosti se konají jednou za tři měsíce.

B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1. STRATEGICKÉ VIZE
Strategická vize rozvoje obce ŠUMICE je základní strategickou orientací deklarující, čeho
chce obec realizací rozvojové strategie v daném časovém horizontu (od roku 2020 do roku
2025) dosáhnou a k jakému stavu chce dospět při dodržení zásad trvale udržitelného
rozvoje. Tím je myšlený rozvoj obce, který nebude financovaný na úkor budoucích generací,
ale v jejich prospěch.
Strategický plán rozvoje obce Šumice je pořízen jako dokument dlouhodobé koordinace
veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a
ekologického charakteru na území obce. Hlavním smyslem je organizace rozvoje obce a
koordinace jednotlivých zájmů tak, aby obec prosperovala jako celek.
Příznivá situace v dopravě, zdravé životní prostředí či kvalitní a dostatečné služby pro
občany, to jsou jen některé z charakteristik, kterými se chce jistě pyšnit každá obec či město.
Nejinak je tomu v Šumicích. Aby představy o dalším směřování naší obce dostaly konkrétní
obrysy, zpracovalo zastupitelstvo obce dokument, který vymezuje hlavní směry rozvoje v
dalších letech.
V zásadě strategický plán odpovídá na následující otázky:
 jakých cílů chce obec Šumice dosáhnout v horizontu 6 let,
 jaké priority mají jednotlivé cíle


zachování kontinuity vývoje v obci – plánovací dokument pro novou obecní
reprezentaci po volbách v roce 2022

Prioritou je nejenom udržet stávající úroveň života obce po všech stránkách, ale také tuto
úroveň přiměřeně zvyšovat.
Nepříznivým ukazatelem naší obce je trvale se snižující počet obyvatel. Zastavit tuto
tendenci bude úkolem každé obecní reprezentace. Přitom zájem ze strany přespolních o
bydlení v Šumicích je velký. Současný stav v roce 2020 je 1654 trvale žijících obyvatel.
V roce 1991 to bylo 1800 obyvatel. Základní škola má 9 tříd a celkem 170 žáků. To je pro
devítitřídní základní školu min. limit. V roce 1985 měla naše ZDŠ 350 žáků. Mateřská škola
bude mít od roku 2020 opět tři třídy s kapacitou až 75 míst. Současně obsazuje 60 míst.
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Řešením proti trvalému vystěhovávání mladých obyvatel, kteří si našli zaměstnání v místě
studií mimo Zlínský kraj je zajištění přistěhování jiných mladých rodin s dětmi, kteří se
rozhodli žít v okrese Uherské Hradiště. Obec nevlastní volné stavební pozemky, které by
uspokojili poptávku po stavebních místech. Připravuje lokalitu „Válkovo“, kterou uspokojí 5
stavebníků. Obec připravuje výstavbu 9 b.j, pro seniory z naší obce, mimo jiné s cílem
zvýšení trhu s RD v Šumicích.
Každá reprezentace obecní samosprávy bude dbát následujících cílů:
• udržení optimálního demografického vývoje v obci pomocí zvyšování úrovně občanské
vybavenosti a služeb, to je vytvářet z naší obce vyhledávanou destinaci k bydlení především
pro mladé rodiny s dětmi
•udržení stávající struktury v oblasti zdravotní péče, školství a zájmových kroužků pro vyžití
mládeže ve volném čase
•podpora spolků a občanských aktivit , které budou zárukou rozvoje sportu a kulturního
života v obci
• realizaci projektů ovlivňujících životní prostředí v krajině šumického katastru a investice do
odpadového hospodářství

Obec Šumice chce být místem s kvalitním životním prostředím, místem zachovávajícím
hodnoty moravského venkova, místem s parametry sídla nacházejícího se v udržované a
pestré krajině a zabezpečujícího veškeré základní potřeby svých obyvatel, a to ve vazbě na
potenciál dopravní infrastruktury zajišťující efektivní spojení s městem Uherský Brod a
dalšími regionálními centry.
Další rozvoj kulturních, sportovních, vzdělávacích, zdravotnických a sociálních služeb bude
definován se zřetelem na poskytování maximální šíře těchto služeb vedoucích k naplňování
potřeb obyvatel obce.
Nadále bude podporována silná role občanského sektoru v podobě aktivně fungujících
spolků a občanských sdružení, zajišťujících širokou nabídku volnočasových aktivit dětí i
dospělých. K jejich stabilizaci bude obec využívat svůj ekonomický i koordinační potenciál,
bude i nadále finančně i naturálně podporovat aktivity spolků a jiných občanských

sdružení, které jsou nositelem kulturního a sportovního života v obci.

Plán rozvoje je zpracovaný na omezenou dobu, není uzavřeným materiálem, ale bude
docházet k jeho aktualizaci podle měnících se vnitřních a vnějších podmínek života celé
obce.

23

Strategický plán rozvoje obce ŠUMICE pro období 2020 -2025

B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY
1. ÚZEMÍ
• realizace komplexních pozemkových úprav 2020 – 2022, provádí GEOCART CZ a.s.
• realizace vybraných projektů z KPÚ a ÚP z jiných programových výzev ŽP
• provádět systémová opatření a podporovat zastavěnost proluk v zastavěné části obce,
Například dlouhodobě nezastavěné stavební pozemky progresívně zdanit daní
z nemovitosti
• systémově podporovat využití stávajících staveb pro bydlení, například finanční dotací
na likvidaci stavebních sutí při rekonstrukci nebo novostavbě na místě stávající stavby
• realizovat nové plochy pro individuální výstavbu dle Územního plánu obce Šumice za
předpokladu vyřešení vlastnictví pozemků obcí, pro vedení inženýrských sítí a za
předpokladu takové reparcelizace zájmového území, které umožní 100 % zastavěnost
v daném, střednědobém čase.
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B.3. PROGRAMOVÉ CÍLE ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ
NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE obce ŠUMICE

1. ÚZEMÍ
• realizace komplexních pozemkových úprav – zadal stát, dokončení 2022
• změna č.1 ÚP Šumice je aktuální od 03/2018
• připravit motivační opatření k využívání stávajícího bytového fondu, včetně realizace
nové individuální bytové výstavby v zastavěné části obce
• zřizovat ZTV nových lokalit pro bydlení v místech, kde obec vlastní pozemky pro ZTV
a je záruka efektivního využití území a hustoty zástavby
• revitalizace krajiny ve vazbě na projekt KPÚ

2. OBYVATELSTVO
• vytvářet podmínky k zastavení trvalého snižování počtu obyvatel naší obce
• podpora spolkové a zájmové činnosti v obci formou investic a oprav spolkových zařízení,
které obec vlastní: sportovní areál TJ, rybářský areál včetně rybníků v PP Ovčírka,
areál v bývalé „norkárně“, areál cvičiště SDH včetně sportovního hřiště, bike parku
• finanční podpora spolkové činnosti v obci, podpora různých typů kulturních
a sportovních akcí , úlevy nájmů, bezplatné nájmy obecních zařízení pro besedy, kurzy
a kulturní představení

3. HOSPODÁŘSTVÍ
• podporovat investiční záměry vlastníků pozemků v průmyslové zóně formou poskytnutí
obecních pozemků v PZ k vybudování inženýrských sítí
• podporovat zajištění a rozšíření služeb pro obyvatelstvo v naší obci včetně pobočky pošty
• podporovat udržitelnost zdravotnických zařízení v naší obci
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4. INFRASTRUKTURA
• každoročně naplánovat opravy a údržbu místních komunikací, chodníků, lávek a mostů
• vypracovat aktuální pasport MK a dopravního řešení, zaměření a legalizace stávajících MK
• řešit parkování osobních vozidel na MK, změnou dopravního značení na MK,
využívat jednosměrný provoz na MK
• každoročně naplánovat opravy a údržbu vlastních rozvodů IS: veřejné osvětlení
a kabelová televize

4.1 KOMUNIKACE, DOPRAVNÍ STAVBY:
Priorita 1:
1/ NOVÁ CYKLOSTEZKA ŠUMICE – RUDICE, jsou započaté projektové práce,
projektant je společný pro Šumice a Rudice.
Podání žádosti na SP: 07/2020, realizace bude závislý na dotaci
a obci Rudice
2/ CYKLOSTEZKA Šumice – Újezdec GO, zde je nutná GO, není projekt,
území je svážné a celá komunikace se trhá, provedeno 2020
3/ Lávka přes Ovčírku, projekt+SP je připraven ,
4/ Přechod silnice II/495-křižovatka MK/železnice a II/495 U pálenice
Realizace je závislá na postoji ŘSZK
GO opravy MK + chodníků:
3/ část Kút , MK+chodníky, dotaci jsme dostali, 1 mil.Kč 2020
4/ oprava AB MK Za Drahou

2020

Priorita 2:
5/ MK Záhumní/Křivé, v celím úseku chybí AB, komunikace se ničí, chodníky
6/ MK Dolní konec u mostu/ ul. Za Ledským ( plán 2019)
7/ MK Michovec

5.ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ VYBAVENOST, OBČANSKÉ STAVBY
5.1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ VYBYVENOST (ZTV),
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příprava lokalit pro individuální bytovou výstavbu:
priorita 1:
1/ ZTV lokalita Válkovo pro 9 b.j. + 5 RD – je zadaný projekt ZTV
Priorita 2:
2/ ZTV lokalita NIVKY 2 -1.část – od RD Zajícové 540 po RD Trchalík 545
není projekt

Priorita 3:
3/ ZTV lokalita NIVKY 2 -2.část – od RD Trchalík 545 po RD Maleňák 373
včetně mostu přes Ovčírku, není projekt
4/ ZTV lokalita Malý Trnovec, ZTV pro 3 RD, bylo vydané SP, už je neplatné
5/ ZTV průmyslová zóna – pod farmou
6/ Kanalizace MICHOVEC
• Veřejné osvětlení – priorita 2
• trasa od cvičiště SDH kolem Norkárny po most
5.2. PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY:
Priorita 1:
•FINANČNÍ PODPORA ze strany Obce Šumice pro stavebníky RD v zástavbové části obce
na staveništi, kde bylo nutné zbourat stávající RD.
5.3. . OBČANSKÁ VYBAVENOST
• ze Studie „ellement“ centra obce: priorita 1-2
1/sociální bydlení 7 b.j. -

realizace 2020-2021

2/Technické služby OÚ –

je zadaný projekt, SP 2020

3/Přístavba hasičské zbrojnice – je zadaný projekt, SP 2020
3b/ - KD, OÚ-zrušení septiku, nové přípojky kanalizace na řad SVK
vazba na IS hasičské zbrojnice, je zadaný projet
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priorita 4
4/Dvoupodlažni obecní knihovna – byla naplánovaná ve studii mezi hospodou
a hasičskou zbrojnicí
5.4.

BUDOVY a ZTV v majetku Obce Šumice, opravy, využití:

Priorita 1:
5/ MŠ – modernizace MŠ, obnova 3. třídy –

realizace do 09/2020

6/ bývalá jednota čp.398: obecní knihovna, realizace 2020
7/ZŠ – rekonstrukce školní kuchyně, vydané SP 2020
Plán realizace 2021
8/ZŠ – rekonstrukce školní jídelny – TZB
Priorita 2:
9/ZŠ – Úprava ploch, zahrad, kolem ZŠ
8/ZŠ – rekonstrukce rozvodů TZB (elektroinstalace+ZTI) nových pavilonů
9/ZŠ – rekonstrukce učeben v rámci dotací a programů MAP, kreslírna 3.NP/VZT,klima
postupná výměna rozvodů TZB budov ZŠ
10/ZŠ+MŠ – realizace informačních a bezpečnostních opatření
11/ZŠ+MŠ – bezbariérovost budov, opravy stavební
12/ - budova čp.100 – oplocení zahrádky
13/ - OÚ bezbariérovost Obecní úřad čp.400 – OSOBNÍ VÝTAH DO 2.np
14/ – kanalizační stoka mlýnského náhonu DN 800 mm- projekt odpojení
od sítě SVK a změna stoky na absorpční nádrž dešťových vod –
Priorita 3:
15/ - KD-sál : opatření k vyřešení akustiky a nové rozvody TZB
16/ - KD-kavárna : opatření k vyřešení akustiky a nové rozvody TZB
17/ - budova čp.100 – rekonstrukce kavárny JADRANKA (komplet ZTV)
18/ - budova čp.100 – rekonstrukce rozvodů ZTV pošty a lékárny
19/ - budova čp.100 - nový společný zdroj vytápění ÚT
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5.5. STAVBY PRO BYDLENÍ

Priorita 1:
20 – LOKALITA VÁLKOVO – výstavba 9 b.j. - přízemní bungalovy pro seniory
Projektování 9.b.j. DSP zahájeno 2020
Vydáno stavební povolení pro ZTV a IS 9 b.j.+ 5 RD
Priorita 2:
21 – 4 b.j. v budově MŠ čp.470 – opravy konstrukčních vad nástavby b.j.

Priorita 3:
22 – 14 b.j. BD čp.482, výměna 10 ks bytových jader + nové rozvody + ÚT
Rekonstrukce bytů budou prováděné postupně při výměnách nájemníků

5.6.

SPORTOVNÍ STAVBY

• budování sportovních a rekreačních staveb podporujících pohybové aktivity, oddychových
zón
Priorita 1:
1/ multifunkční hřiště pro ZŠ/1.stupeň a veřejnost u tělocvičny
je vypracován projekt pro SP
2/ revitalizace stávajících dětských hřišť a sportovišť v obci
Priorita 2:
3/ nová sportoviště pro veřejnost, dětská hřiště, bike-park,
rozšíření cyklodráhy na hasičském hřišti
Priorita 3:
4/ opláštění tribuny kabin TJ – je vypracována studie
5.7. STROJNÍ A DOPRAVNÍ TECHNIKA
1/ hasičská autocisterna pro jednotku SDH
2/ ODPROPDEJ nepotřebné a dlouhodobě nevyužívané techniky
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6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Priorita 1:
1/ Výsadba zeleně v intravilánu, zvyšování podílu veřejné zeleně v obci,
včetně výsadby stromů
2/ Výsadba zeleně v extravilánu v souladu s projektem KPÚ a ÚP
•komunikace v krajině s výsadbou alejí,
•protierozní opatření – krajinná zeleň,
• vodní plochy a mokřady v krajině, vsakovací objekty
3/ Legalizace staveb v krajině obecně, hospodářské stavby v PP Ovčírka
4/ stavební úpravy sběrných míst v obci
5/ sběrové místo KŘIVÉ, skládkování a drcení stavebních sutí, klestu
a rostlinného odpadu+kompostování, provádí se projekt, SP 2020
vyklizení stávajícího sběrného místa za farmou
priorita 2:
6/ Levobřežní vodní nádrž na Olšavě, pozemky obecní,
nátok z k.ú. Nezdenice
7/ průtočná vodní nádrž Ledské – vazba na KPÚ, cizí pozemky
Priorita 3:
8/ průtočná malá vodní nádrž Ovčírka - vazba na KPÚ, cizí pozemky
9/ revitalizace krajinné zeleně SKALKA, na park a oddychovou zónu
6/ zalesnění p.č. 5789/3, výměra 4,3 ha, změna v ÚP na lesní půdu.
Je to ale orná půda, musí se platit za vynětí ze ZPF
Obecní pozemek

7.SPRÁVA OBCE
INFORMAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
1/ webové aplikace, tištěné propagační materiály, elektronická ÚD
2/ kamerové systémy, ochrana veřejných budov, veřejného prostranství
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PRIORITA č.P1:
PRIORITA č.P2:
PRIORITA č.P3:
PRIORITA č.P4:

plánovaná realizace projektu do 1-2 let
plánovaná realizace projektu do 3-4 let
plánovaná realizace projektu do 4-6 let
realizace projektu za více než 6 let

VÝPIS Z USNESENÍ
9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šumice, konaného
v úterý 8.září 2020 v 17.00 hodin v sále KD v Šumicích
zahájení:
jednání řídil:
ověřovatelé zápisu:
počet zastupitelů:
omluvení:
zapisovatelka:

17:00 hod
starosta
Hřib Pavel, ing.Horecký Michal
14
ing.Hovorka
Ing.Jitka Zahálková

Program jednání:
1. Schválení programu jednání a ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o činnosti rady
3. Žádost o dotaci na akci MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ ŠUMICE
4. Žádost o dotaci na akci REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ v Šumicích
5. Žádost o dotaci na akci CYKLOSTEZKA ŠUMICE-RUDICE -část Šumice
6. Rozpočtové opatření obce Šumice č. 3/2020
7. Návrh prodeje nemovitosti, RD čp. 249
8. Prodej biodrtiče ZAGO Ecocompact 7
9. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE obce Šumice na období 2020-2025
Diskuze, závěr

Usnesení č. 116/2020
ZO schvaluje Strategický plán rozvoje obce Šumice na období 2020 – 2025.
Návrhová část B, strategického plánu rozvoje obce bude každé 2 roky aktualizována.
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V Šumicích, 8.září 2020

………………………………..
Václav Marek, místostarosta

………………………………
Josef Jančář, starosta
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