OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Výpis usnesení z 14. jednání Rady obce Šumice
konaného dne 25. 11. 2015

Znění usnesení
RO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT014330035444/001 za účelem umístění distribuční soustavy –
kabel NN, kabelová skříň na pozemku p.č. 4864/3 v k.ú. Šumice u
Uh. Brodu (realizace stavby „Šumice, Janča, kab. NN“) mezi Obcí
Šumice,
687
31
Šumice
400
a
E.ON
Distribuce,
a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, za jednorázovou
náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH. RO pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy.
RO schvaluje Smlouvu o provedení vánočního koncertu dne
3.1.2016 za smluvní cenu 5.500 Kč + náklady na dopravu mezi
Obcí Šumice a Pěveckým sborem Dvořák Uherský Brod, Mariánské
nám. 2187, 688 01 Uherský Brod. RO pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy.
RO schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení projektu č. 1/11/2015
za cenu 72.600 Kč včetně DPH mezi Obcí Šumice a FLORSTYL
s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice. Předmětem smlouvy je
zhotovení projektu sadových úprav v obci Šumice. RO pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy.
RO konstatuje, že nájemce nebytových prostor kavárny PEKLO
v KD, Šumice čp. 400, porušil dne 30.10.2015 čl. V. bod 5.5.
Nájemní smlouvy ze dne 1.7.2015 tím, že zejména přilehlé
společné prostory bočního vstupu do KD znečistil barvou.
V pondělí 2.11.2015 ještě nebyla chodba umytá, kromě barvy a
špíny se zde nacházely i skleněné střepy.
V případě opakovaného a stupněm znečištění podobného porušení
povinnosti nájemce zachovávat pronajatý nebytový prostor včetně
přilehlých společných vnitřních a venkovních prostorů v
čistotě, bude pronajímatelem dána nájemci výpověď nájmu podle
čl. VII., bodu 7.7.c) výše uvedené nájemní smlouvy.
RO schvaluje zákaz používání civilní a zábavné pyrotechniky v
budovách ve vlastnictví Obce Šumice. Týká se to zejména budov
občanské vybavenosti, které slouží k pořádání společenských
akcí a k pohostinské činnosti:
- celý areál kultur. domu včetně kavárny PEKLO, Šumice čp. 400,
- budova Šumice čp. 100 včetně kavárny JADRANKA,
- budova Základní školy, Šumice čp. 113,
- budova Mateřské školy, Šumice čp. 470, včetně bytů v areálu
MŠ
RO pověřuje starostu obce k přípravě projektových prací na akci
„Chodník pro smíšenou dopravu a rekonstrukce lávky přes řeku
Olšavu“.

E-mail: obec@sumice.cz http://www.sumice.cz
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