OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Výpis usnesení z 9. jednání Rady obce Šumice
konaného dne 11. 9. 2019

Znění usnesení
RO schvaluje pořadí soutěže akce „DEMOLICE RD čp. 33, ŠUMICE“ a
současně pověřuje starostu k uzavření SoD s vítězem soutěže.
1. LISONĚK, s.r.o.
Stolařská 491, Uherský Brod
752 541,00 Kč
2. TUFÍR, spol. s r.o.
Na Drahách 881, Kunovice
756 860,00 Kč
3. STAVEBNÍ MECHANIZACE CZ, s.r.o.
Průmyslová 1211, Uherské Hradiště
789 627,00 Kč
4. H + H Petrov
696 65 Petrov čp. 382
1 627 607,00 Kč.
RO schvaluje klasifikaci pozemku p.č. 4799/1 ve vazbě na
usnesení ZO
č. 80/2016 následovně: tu část pozemku p.č.
4799/1 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu o výměře cca 120 m2, která
sousedí podélně s pozemkem p.č. 4823/2 a byla majitelem RD čp.
483 po 30 let udržována a užívána, je možné na základě žádosti
a nového GP odprodat majiteli RD čp. 483 dle usnesení ZO
č.80/2016. Zbývající část pozemku p.č. 4799/1 o výměře cca 320
m2 je možné odprodat zájemcům jako stavební parcelu za cenu
v místě obvyklou a schválenou usnesením ZO.
RO
schvaluje
vyjádření
obce
Šumice
k projektu
stavby
REKONSTRUKCE ZASTÁVKY ŠUMICE, investora SŽDC, o.ř. Olomouc:
„Obec Šumice souhlasí se stavbou „Rekonstrukce zastávky Šumice“
za podmínky, že textová část PD, TZ DSP bude doplněna:
Popis nového stavu SO 04-Přístupová komunikace:
Stávající přístupová komunikace z obce (která leží na pozemku
SŽDC v místě rušeného nástupiště) je vedena od km 122,667,
zajišťuje přístup k nástupišti z lávky přes řeku Olšavu,
z navazujícího obecního chodníku a od přejezdu P7981 v km
122,672, který slouží pro chodce a cyklisty (vyloučená motorová
doprava), bude mít min. šířku mezi stávajícím a novým zábradlím
3500 mm. Viz výkres podrobné situace část E.1 příloha 1-02.
Toto stanovisko je platné současně pro územní a stavební
řízení.“
RO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č.
14430000351 o zřízení služebnosti - právo chůze a jízdy na
pozemcích, mezi povinným Obcí Šumice a oprávněným E.ON
Distribuce, a.s., České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6. Jedná
se o obecní parcely č. 2722/74 a 6316/3 v k.ú. Šumice u Uh.
Brodu. Parcely křižuje kabel NN E.ON vedený pro stavbu „hala
MOEL“. Jednorázová úhrada 3.000 Kč.
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OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Znění usnesení
RO schvaluje zvýšení nájemného v obecních bytech o 2,1 %, což
je index inflace za rok 2018 vydaný ČSÚ. Platnost zvýšení
nájemného je od 1.10.2019.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční
soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001620558 pro
lokalitu Válkovo mezi žadatelem Obcí Šumice a provozovatelem
distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7. Podíl žadatele na oprávněných
nákladech činí 110.500 Kč.
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