OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Výpis usnesení z 10. jednání Rady obce Šumice
konaného dne 1. 10. 2019
Znění usnesení
RO schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce
„Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích v ZŠ
Šumice - DODÁVKA“. Počet oslovených uchazečů: 3, počet
odevzdaných nabídek: 1. Vítězem výběrového řízení se stala
společnost KDZ, spol. s r.o., Razov 1256, 763 12 Vizovice
s cenou 2.052.648,00 Kč vč. DPH. Výběrové řízení organizovala
agentura REGIOZONA s.r.o. Zlín.
RO schvaluje uzavření Kupní smlouvy na akci „Zvýšení kvality
vzdělávání v klíčových kompetencích v ZŠ Šumice - DODÁVKA“ mezi
prodávajícím KDZ, spol. s r.o., Razov 1256, 763 12 Vizovice a
kupujícím Obcí Šumice. Předmětem dodávky je vybavení učebny
fyziky/chemie a jazykové učebny v základní škole za cenu je
2.052.648 Kč vč. DPH, termín plnění je nejpozději do 31.1.2020.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi objednatelem Obcí
Šumice a zhotovitelem SILAMO s.r.o., U Porážky 2337, 688 01
Uherský Brod, na dodávku stavebních prací, 150 m2 betonových
dlažeb včetně oboustranných obrub podélného parkovacího stání
v ulici za Ledským potokem. Cena dohodou ve výši 242.949,00 Kč
včetně DPH byla stanovena na základě nabídky, časové plnění 1011/2019.
RO schvaluje prodloužení stávající nájemní smlouvy prostoru
kavárny JADRANKA, Šumice čp. 100 do 31.12.2019. Nájemní smlouva
byla uzavřená do 30.9.2019 z důvodů plánované rekonstrukce
budovy čp. 100 v termínu od 09/2019. Rekonstrukce nebude v roce
2019 realizována. RO připraví výběrové řízení na pronájem
kavárny JADRANKA od 1.1.2020.
RO schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části nebytového
prostoru v budově Šumice čp. 100 o výměře 52,6 m2 – „Jadranka“.
Doba nájmu: 1.1.2020 – 31.12.2020
V případě naplánování oprav budovy čp. 100 v roce 2020 může být
doba nájmu zkrácena. Nájemné 2.000 Kč/měsíc bez energií a
ostatních poplatků.
RO schvaluje rozpočtové opatření obce Šumice č. 5/20119.
RO schvaluje uzavření Dodatku 2019 ke smlouvě o svozu a uložení
komunálního a ostatního odpadu na skládku mezi Obcí Šumice a
RUMPOLD UHB, s.r.o., Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod. Mění
se cena za komoditu 200138 a 200338 DŘEVO. Dodatek za uložení
dřeva vytříděného dle metodiky reaguje na útlum poptávky po
odpadním dřevě.
RO schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě o sdružených službách
dodávky zemního plynu mezi zákazníkem Obcí Šumice a obchodníkem
Pražská plynárenská, a.s., Národní 37, 110 00 Praha 1 - Nové
Město. Jedná se o prodloužení dodávky zemního plynu na období
01.01.2020 až 31.12.20022 pro obecní budovy čp. 400, 248, 482 a
398, cena 520 Kč/MWh bez DPH.
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