OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Výpis usnesení z 8. jednání Rady obce Šumice
konaného dne 30. 7. 2019

Znění usnesení
RO schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi půjčitelem
Psychiatrické nemocnici v Kroměříži, Havlíčkova 1265, 767 40
Kroměříž a vypůjčitelem Obcí Šumice. Jedná se o 5 ks obrazů
Františky Kudelové, obrazy jsou zapůjčeny bezúplatně na dobu 1
roku a vždy v termínu ukončení smlouvy je možné smlouvu
prodloužit o další rok. Obrazy budou vystaveny ve stavbě lidové
architektury Šumice čp. 102 a budou pojištěny proti zcizení a
poškození.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o vytvoření autorského díla –
monografie o obci Šumice, mezi objednatelem Obcí Šumice a
autorem Mgr. Radovanem Jančářem. Autorský honorář je 25.000 Kč.
Termín dokončení a předání díla k tisku je srpen 2020.
RO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 01/2019
mezi objednatelem Obcí Šumice a zhotovitelem SV – Stav, s.r.o.,
687 12 Bílovice 550, který dodavatelsky provádí stavbu
„Rozšíření sběrného dvoru v obci Šumice.“ Předmětem dodatku je
změna
termínu
dokončení
do
31.8.2019.
Dodatek
je
administrativním
úkonem,
který
sladí
termíny
dané
poskytovatelem dotace.
RO schvaluje uzavření Smlouvy č.1030053327/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím povinným Obcí
Šumice
a
budoucím
oprávněným
E.ON
Distribuce,
a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Jedná se o napojovací
bod E.ON pro stavbu „Sběrné místo Křivé“, umístěné na obecním
pozemku p.č. 4864/3 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu.
RO schvaluje výběr dodavatele elektrické energie pro období
2019 - 2021. Na základě analýzy cen energií a doporučení
Energetické agentury ZK bude dodavatelem na dvouleté období
společnost NWT, a.s., nám. Míru 1217, 768 24 Hulín.
RO schvaluje výběr projektanta pro akci „CYKLOSTEZKA ŠUMICERUDICE, část Šumice“ na základě výběrového řízení ze tří
nabídek.
Stejného
projektanta
si
vybere
Obec
Rudice.
Projektantem bude projektová kancelář K-PROJEKT, Tomáš Kročil,
Uherskobrodská 984, Luhačovice. Cena za PD pro sloučené řízení
je 107.690 Kč. V ceně nejsou zahrnuty poplatky ani případná
studie vlivu na ŽP za 15.000 Kč a inženýrsko-geologický průzkum
za 18.000 Kč.
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OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Znění usnesení
RO schvaluje princip provedení výběru zhotovitele stavby
„Sociální bydlení v obci Šumice.“ Vzhledem k aktuální informaci
MMR ve věci dotací na demolice staveb pro bydlení v SVL ORP UB,
že sanované staveniště nesmí být využité pro stavbu sociálních
bytů, bude stavba dělena na dvě poptávané části:
1/ výběr zhotovitele na část DEMOLICE RD čp. 33, ten bude
proveden co nejdříve v režimu mimo zákon č.134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek.
Termín demolice konec roku 2019.
2/ výběr zhotovitele na část NOVOSTAVBA 7 b.j., ten bude
proveden co nejdříve v režimu zákona č.134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek.
Výběrové řízení provede spolupracující agentura RRA VM Zlín.
Termín provádění novostavby bude 01/2020 až 06/2021.
RO schvaluje výběr projektanta akce „MODERNIZACE MŠ ŠUMICE – 3
třídy“. Projektantem bude Ing. arch. Martin Velecký, cena za PD
je 34.500 Kč.
RO schvaluje finanční dar na charitu akce Besedníků, z.s. - BĚH
PRO ŽIVOT 2019 ve výši 10.000 Kč.
RO schvaluje provedení bezbariérových sjezdů k RD v ulici Nade
Mlýnem
technologií dodatečně provedených živičných klínů
přiléhajících k nájezdovému obrubníku. Max. rozměr klínu 110 x
60 mm, sklon klínu max. 30 st, materiál živice. Zhotovitel NVB
LINE s.r.o., specialista na živičné povrchy. Termín provedení
je do 30.10.2019.
RO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě VS
6338001417
mezi
pronajímatelem
SŽDC,
státní
organizace,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 a nájemcem Obcí Šumice. Dodatek
mění termín pronájmu a prodlužuje uzavřenou smlouvu ve vazbě na
provádění stavby „Vytvoření zázemí pro přestupní terminál
v Šumicích“. Jedná se o pronájem částí pozemků p.č. 305/4, p.č.
6396/4 a 6396/5, vše v k. ú. Šumice u Uh. Brodu, stavby
chodníku v ul. Za Dráhou.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.
OT-014330055698/001 na pozemku p.č. 6087/5 v k.ú. Šumice u Uh.
Brodu mezi povinným Obcí Šumice a oprávněným E.ON Distribuce,
a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Jedná se o
umístění kabelového vedení NN, kabelové skříně a uzemnění
stavby „Šumice, Stehlíček, kab. NN“ za jednorázovou náhradu
1.000 Kč + DPH.
RO schvaluje přijetí finančního daru ve výši 64.269 Kč za
účelem uhrazení stravného ve školní jídelně pro sociálně slabé
žáky ZŠ ve školním roce 2019/2020 od dárce WOMEN FOR WOMWN,
o.p.s, pro obdarovaného Základní školu Šumice, okres Uherské
Hradiště.
RO schvaluje Rozpočtové opatření obce Šumice č. 3/2019.
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