OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Výpis usnesení z 21. jednání Rady obce Šumice
konaného dne 23. 5. 2016

Znění usnesení
RO schvaluje řediteli Základní školy Šumice peněžitou odměnu ve
výši.. Kč.
RO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební úpravy
dispozice 2.NP budovy OÚ Šumice čp. 400 ve výši 112.339 Kč +
DPH uzavřený mezi zhotovitelem LISONĚK, s.r.o., Stolařská 491,
688 01 Uh. Brod a objednatelem Obcí Šumice, 687 31 Šumice 400.
RO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
RO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce –
parkovací stání u ZŠ za cenu 191.649 Kč + DPH, uzavřený mezi
zhotovitelem H + H PETROV s.r.o., 696 65
Petrov 382 a
objednatele Obcí Šumice, 687 31 Šumice 400. RO pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy.
RO schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce –
chodník KÚT-Habeš za cenu 183.081 Kč + DPH, uzavřený mezi
zhotovitelem H + H PETROV s.r.o., 696 65
Petrov 382 a
objednatele Obcí Šumice, 687 31 Šumice 400. RO pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy.
RO schvaluje nepodat žádost na MŽP na podporu projektu
„Revitalizace ploch zeleně návsi v Šumicích“ v rámci 30.
výzvy operačního programu ŽP, specifický cíl 4.4, dotace 60 %
z uznatelných
položek,
v termínu
podávání
žádostí
do
31.05.2016.
RO schvaluje zadání objemové studie akce „Polyfunkční dům,
hasičská zbrojnice a dvůr technických služeb“ na využití ploch
a objektů na obecních parcelách v centru obce. Rada obce
pověřuje starostu k oslovení dvou projektových kanceláří.
Cenový limit na dvě studie je 100.000 Kč.
RO schvaluje Smlouvu o dílo č. 005/2016 na zhotovení projektové
dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci „Šumice chodník u dráhy včetně lávky“. Dodávka obsahuje PD pro stavební
povolení včetně projednání a podání žádosti SP, dokladovou část
s projednáním s dotčenými orgány, PD pro provádění stavby
včetně podkladů pro výběr dodavatele dle vyhl. č. 499/2006 Sb.,
za cenu 179.806 Kč vč. DPH. Smlouva je uzavřena mezi
objednatelem Obcí Šumice, 687 31 Šumice 400 a zhotovitelem
K PROJEKT
Kročil
a
Belžík
s.r.o.,
Uherskobrodská
984,
763 26 Luhačovice. RO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
RO schvaluje Smlouvu o dílo č. 006/2016 na zhotovení projektové
dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci „Šumice –
chodník před obecním úřadem“. Dodávka obsahuje PD pro stavební
povolení včetně projednání a podání žádosti SP, dokladová část
s projednáním s dotčenými orgány, PD pro provádění stavby
včetně podkladů pro výběr dodavatele dle vyhl. č. 499/2006 Sb,
za cenu 70.785 Kč vč. DPH. Smlouva je uzavřena mezi
objednatelem Obcí Šumice, 687 31 Šumice 400 a zhotovitelem
K PROJEKT
Kročil
a
Belžík
s.r.o.,
Uherskobrodská
984,
763 26 Luhačovice. RO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Znění usnesení
RO schvaluje v souladu s rozpočtem obce Šumice na rok 2016
poskytnutí finančních darů pro místní spolky a sdružení:
Českomor.svaz chovatelů poštovních holubů, ZO Šumice 10.000 Kč
Tenisový oddíl Šumice
15.000 Kč
Dechová hudba Olšavanka, Šumice
15.000 Kč
Oblastní spolek ČČK, Uherské Hradiště
15.000 Kč
ZO Českého zahrádkářského svazu Šumice
20.000 Kč
Český svaz včelařů, ZO Šumice
20.000 Kč.
RO stanovuje členy komise pro otevírání obálek nabídek zakázky
malého rozsahu na akci „Most e.č. M3, Hrnčířová 212, přes potok
Ovčírka v obci Šumice, rozšíření stávajícího mostu“. Předseda
komise: Josef Jančář, starosta, členové: Václav Marek, Oto
Bachůrek.
RO schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Most e.č. M3,
Hrnčířová 212, přes potok Ovčírka v obci Šumice, rozšíření
stávajícího mostu“ částečně na pozemcích p.č. 6341/1, 6341/13,
6341/22 a 6341/35 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu, které jsou ve
vlastnictví Lesů ČR, s.p., uzavřenou mezi stavebníkem Obcí
Šumice, 687 31 Šumice 400 a Lesy České republiky, s.p. se
sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové. RO pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy.
RO schvaluje neměnit zákonné pojištění vozidel Obce Šumice
u České pojišťovny a.s. za podmínky slevy 10 % a ujednocení
termínu platby.
RO schvaluje pro oddávání občanů ve volebním období 2014 – 2018
den a čas: sobota, 9:00 hod. až 15:00 hod.
místo: budova kulturního domu, Šumice čp. 400, 687 31 Šumice
oddávající: Ing. Josef Jančář, starosta a Václav Marek, místostarosta. Usnesení č. 67/R7/15 tímto pozbývá platnosti.
RO schvaluje zaklenutí odvodňovacího příkopu místní komunikace
na Michovci v délce 35 m betonovým potrubím DN 800 ve
spolupráci se společností FISS GROUP spol. s r.o., která sídlí
na sousedícím pozemku a která dodá betonové potrubí DN 800 mm.
RO schvaluje žadateli K. Z. vybudování parkovacího stání pro
1 OA (3 m x 6 m) z betonových zatravňovacích dlaždic u RD
Šumice čp. 3 na pozemku p.č. 6442 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu.
V případě provádění inženýrských sítí bude parkovací stání
v nezbytné míře rozebráno.
RO schvaluje záměr obce na pronájem části pozemku p.č. 191
v k.ú. Šumice u Uh. Brodu o výměře 150 m2 za cenu 1 Kč/m2/rok na
dobu 10 let.
RO schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení skleněné dekorativní
stěny o rozměru 2400 x 3000 mm určené do přísálí KD za cenu
108.000 Kč, uzavřenou mezi objednatelem Obcí Šumice, 687 31
Šumice 400 a zhotovitelem Stanislavem Žampachem, Pořadí 610,
688 01 Uherský Brod, IČ 10093982. RO pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy.
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Znění usnesení
RO schvaluje adresný záměr obce na pronájem části nebytových
prostor v přízemí budovy Obecního úřadu Šumice čp. 400 o výměře
14 m2 za cenu 600 Kč/měsíc na dobu do 31.12.2018.
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