Výpis usnesení
ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šumice
konaného dne 20. 6. 2019

Usnesení č. 43/2019
ZO schvaluje prodej pozemku p.č.st. 330/2, jehož součástí je RD čp. 187 a pozemku p.č.
6394/28 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu panu D. P., bytem , za celkovou cenu 750.000 Kč.
Náklady spojené s převodem nemovitostí hradí kupující.
Usnesení č. 51/2019
ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 6394/1 (část bývalého mlýnského náhonu přilehlá
k RD čp. 187) o výměře cca 29 m2 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu panu D. P., bytem, za cenu
20 Kč/m2. Přesná výměra části pozemku bude známa po dokončení vypracování
geometrického plánu. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.
Usnesení č. 45/2019
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Šumice č. 2/2019, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 1/2019, o nočním klidu.
Usnesení č. 46/2019
ZO schvaluje vybudování třetí třídy MŠ Šumice o kapacitě 24 dětí kategorie 3 – 7 let.
Současně schvaluje stavební úpravy bývalé prodejny Jednoty čp. 398, kde bude přemístěna
obecní knihovna. Termín zahájení provozu třetí třídy MŠ je 1.9.2020.
Usnesení č. 47/2019
ZO schvaluje zadání projektu „Stavební úpravy kabin TJ Šumice“. Stavební úpravou bude
opláštění stávající tribuny budovy kabin, vzniklá chodba nebude přístupná veřejnosti. Termín
vypracování projektu a staveb. povolení: 31.12.2019.
Usnesení č. 48/2019
ZO schvaluje realizaci akce „Sociální bydlení v obci Šumice“ za následujících podmínek.
Plánované rozpočtové náklady akce 20,66 mil. Kč. Dotace IROP 12,46 mil. Kč. Vlastní
zdroje min. 8,2 mil. Kč. Dokončení akce: 12/2020.

Usnesení č. 49/2019
ZO schvaluje Rozpočtové opatření obce Šumice č. 2/2019.
Usnesení č. 50/2019
ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Šumice č. 9/2019 ve výši 30.000 Kč na opravu kostela sv. Václava v Rudicích mezi
poskytovatelem Obcí Šumice, 687 31 Šumice 400 a příjemcem dotace Římskokatolickou
farností Rudice, Rudice 49, 687 32 Nezdenice. ZO pověřuje starostu vypracováním smlouvy a
souvisejícími úkony.

