OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Výpis usnesení ze 17. jednání Rady obce Šumice
konaného dne 30. 6. 2020

Znění usnesení
RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na stavební práce stavby
„Hrobová místa – hřbitov Šumice“ mezi zadavatelem Obcí Šumice a
zhotovitelem SILAMO s.r.o., 688 01 Uherský Brod, U Porážky
2337. Předmětem plnění je provedení 16 ks hrobových urnových
míst/betonových základů o rozměru 900 x 1050 mm včetně chodníků
před a mezi hroby. Jednotlivá hrobová místa bude Obec Šumice
pronajímat a základy pro zřízení hrobů bude prodávat nájemcům
za podílovou cenu stavebních prací. Smluvní cena za 16
hrobových míst je 142.477 Kč vč. DPH.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na podání žádosti o dotaci
a administraci akce „Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ Šumice“
mezi objednatelem Obcí Šumice a zhotovitelem
Rozvojovou
agenturou zlínského kraje, z.s., Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01
Zlín. Cena za podání a administraci projektu je 30.000 Kč,
doplatek po zisku dotace je 28.000 Kč.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na podání žádosti o dotaci
a
administraci
akce
„Multifunkční
hřiště
Šumice“
mezi
objednatelem Obcí Šumice a zhotovitelem Rozvojovou agenturou
zlínského kraje, z.s., Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín. Cena
za podání a administraci projektu je 23.000 Kč, doplatek po
zisku dotace je 18.000 Kč.
RO schvaluje uzavření Dodatku č. 4 pro rok 2020 smlouvy o svozu
a uložení komunálního a ostatního odpadu na skládku pro obec
uzavřené mezi společností RUMPOLD UHB, s.r.o., Předbranská 415,
688 01 Uherský Brod a Obcí Šumice. Dodatkem se mění (snižuje)
cena za přetřídění a zpracování vytříděného papíru na 1.100,00
Kč/t bez DPH. Důvodem snížení je změna situace na trhu
s papírem.
RO schvaluje uzavření Smlouvy č. 1030056249/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene - uložení kabelu NN
v lokalitě Válkovo pro 14 b.j.
mezi budoucím povinným Obcí
Šumice
a
budoucím
oprávněným
E.ON
Distribuce,
a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7. Jednorázová
náhrada za věcné břemeno je 10.000 Kč bez DPH.
RO schvaluje pořízení nové zvukové techniky pro obřady na
místním hřbitově a rekonstrukci zvukové techniky sálu KD.
Dodavatelem zvukové techniky bude na základě nabídky Rostislav
Rychlík, Za Humny 1830, Uherský Brod. Cena za ozvučení hřbitova
je 34.075 Kč, za ozvučení sálu KD je 42.920 Kč a za
širokopásmové mikrofony pro ozvučení sborů je 33.980 Kč. Cena
za zvukovou techniku celkem 110.975 Kč vč. DPH.
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