OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Výpis usnesení ze 43. jednání Rady obce Šumice
konaného dne 29. 5. 2018

Znění usnesení
RO schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční dotace č.
D/2509/2018/STR mezi poskytovatelem dotace Zlínským krajem, tř.
T. Bati 21, Zlín a příjemcem dotace Obcí Šumice, na projekt
„Rozšíření dětského hřiště SKALKA Šumice“ ve výši 315.000 Kč.
Realizace do 30.11.2018.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Oprava povrchu AB
cyklostezek Šumice – Újezdec a Šumice – Nezdenice“ mezi
zhotovitelem Miroslavem Saňákem, Křekov 77, Valašské Klobouky,
IČ 72413671 a objednatelem Obcí Šumice, za jednotkové ceny
spárové trhliny 72 Kč/bm + DPH a síťové trhliny 54 Kč/bm + DPH.
Množství dle skutečnosti. Cenová nabídka je 127.000 Kč vč. DPH.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Rozšíření
železničního přejezdu (P7983) v km. 123,284 trati Vlárský
průsmyk – Staré Město u U.H. o přechod pro pěší“, mezi
zhotovitelem Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00
Olomouc-Holice a objednatelem Obcí Šumice. Předmětem smlouvy
jsou stavební práce na SO 02 Přechodové konstrukci za cenu
199.502,38 Kč vč. DPH. Termín plnění je v době výluky na trati,
to je od 16.7.2018 do 20.07.2018.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb při
realizaci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových
kompetencích v ZŠ Šumice“, mezi objednatelem Obcí Šumice a
poskytovatelem regiozona s.r.o., Sokolská 3938, Zlín, za cenu
181.500 Kč, z toho je část uznatelných nákladů 145.200 Kč. Akce
bude realizována z dotací MAS Bojkovska, rozpočtový náklad
projektu je 2,5 mil. Kč. Realizace 2018-2019.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi
provozovatelem obecních webových stránek www.sumice.cz firmou
Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, Chomutov, IČ
25448714 a zákazníkem Obcí Šumice. Dále RO schvaluje dokoupení
modulů SSL certifikát a GDPR+ k obecním webovým stránkám za
cenu 10.500 Kč + roční paušál 3.750 Kč bez DPH.
RO schvaluje, na základě poptávky a použití jednotkových cen z
výběrového řízení akce „OPRAVA MK ulice Nade Mlýnem, Šumice“,
následující opravy místních komunikací:
 provedení AB povrchu spojovací komunikace pro pěší a
cyklisty v ulici Pod Močidly v rozsahu 300 m2 za
jednotkovou cenu AB povrchu v tl. 70 mm, cena 285 Kč/m 2
bez DPH.
Vybraným zhotovitelem je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Zlín, Husova
1514, Valašské Meziříčí.
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Znění usnesení
RO schvaluje finanční dar pro Římskokatolickou farnost Šumice,
Šumice 29, IČ 46256580, ve výši 20.000 Kč. Finanční dar bude
použit na úpravu veřejného prostoru před budovou fary čp. 29.
RO schvaluje, na základě zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení
vlády č. 341/2017 Sb., nový platový výměr ředitelce Mateřské
školy Šumice, okres Uherské Hradiště, s platností od 1.5.2018.
RO schvaluje finanční odměnu řediteli Základní školy Šumice,
okres Uherské Hradiště, z mzdového fondu ZŠ.
RO schvaluje, na základě zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení
vlády č. 341/2017 Sb., nový platový výměr řediteli Základní
školy Šumice, okres Uherské Hradiště, s platností od 1.6.2018.
RO schvaluje zakoupení stroje B-35 VEDEX, odstraňovače plevele,
za cenu 22.900 Kč vč. DPH za účelem údržby místních komunikací.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na tesařské a pokrývačské
práce na stavbě Obnova památky lidové architektury čp. 102 stavba stodoly, mezi zhotovitelem Střechy ŽAMPACH s.r.o.,
Šumice 241, IČ 06213626 a objednatelem Obcí Šumice za cenu
203.564,35 Kč vč. DPH.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na truhlářské a stolařské
práce na stavbě Obnova památky lidové architektury čp.102 se
zhotovitelem
DŘEVOMONT
Vratislav
Zajíc,
Šumice
237,
IČ
47346493. Předmětem plnění je dlážková podlaha do jizby, nové
dubové schody na komoru, obnova starých schodů na půdu, obnova
dřevěného trámového stropu na komoře, podlahy na komoře, nové
dveře na půdu, dřevěné bednění nad násypem, renovace a nátěry
dřevěných konstrukcí. Cena dohodou na základě jednotlivých
cenových kalkulací a nabídek. Termín plnění do 31.8.2018.
RO schvaluje odstranit AB nájezd na místní komunikaci v ulici
Nad Mlýnem, který u zhotovitele neobjednala. Jedná se o
technicky nevhodný nájezd naproti RD čp. 422. Nájezd svojí
šířkou 400 mm zasahuje nebezpečně do jízdního pruhu místní
komunikace.
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