Výpis usnesení
z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šumice
konaného dne 17. 9. 2019
Usnesení č. 52/2019
ZO schvaluje bezúplatnou směnu obecního pozemku p.č. 6333/35 o výměře 139 m2 a
pozemku p.č. 484/11 o výměře 54 m2 za pozemek p.č. 348/2 o výměře 204 m2, vše v k.ú.
Šumice u Uh. Brodu, ve vlastnictví manželů J. a O. S., oba bytem Šumice . O náklady na
vypracování směnné smlouvy a návrhu na vklad do KN se podělí obě smluvní strany rovným
dílem.
Usnesení č. 53/2019
ZO schvaluje bezúplatnou směnu obecního pozemku p.č. 6333/33 o výměře 168 m2 a
pozemku p.č. 484/14 o výměře 8 m2 za pozemek p.č. 337/4 o výměře 194 m2, vše v k.ú.
Šumice u Uh. Brodu, ve vlastnictví manželů V. a H. S., oba bytem Šumice . O náklady na
vypracování směnné smlouvy a návrhu na vklad do KN se podělí obě smluvní strany rovným
dílem.
Usnesení č. 54/2019
ZO schvaluje bezúplatnou směnu části obecního pozemku p.č. 6394/1 o výměře 52 m2 (nově
pozemek p.č. 6394/55) za část pozemku p.č.st. 332 o výměře 52 m2 (nově pozemek p.č.
6569), vše v k.ú. Šumice u Uh. Brodu ve vlastnictví D. M., bytem Šumice a to dle GP č. 87911/2019. O náklady na vypracování geometrického plánu, směnné smlouvy a návrhu na vklad
do KN se podělí obě smluvní strany rovným dílem.
Usnesení č. 55/2019
ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 6394/1 o výměře 49 m2 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu
(nově dle GP č. 879-11/2019 pozemek p.č. 6394/51) paní A. S., bytem Šumice
, za cenu
20 Kč/m2. Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a převodem nemovitosti
hradí kupující.
Usnesení č. 56/2019
ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 6394/1 o výměře 20 m2 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu
(nově dle GP č. 879-11/2019 pozemek p.č. 6394/53) paní M. H., bytem Uherský Brod, za
cenu 20 Kč/m2. Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a převodem
nemovitosti hradí kupující.
Usnesení č. 57/2019
ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 6394/1 o výměře 35 m2 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu
(nově dle GP č. 879-11/2019 pozemek p.č. 6394/54) panu V. G., bytem Uherský Brod, za
cenu 20 Kč/m2. Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a převodem
nemovitosti hradí kupující.

Usnesení č. 58/2019
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 4315/14 o výměře 1408 m2 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu
paní J. K., bytem Šumice za cenu 20 Kč/m2. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí
kupující.
Usnesení č. 59/2019
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 4733/4 o výměře 309 m2 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu
manželům J. a P. S., oba bytem Šumice , za cenu 20 Kč/m2. Náklady spojené s převodem
nemovitosti hradí kupující.
Usnesení č. 60/2019
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi prodávajícím O. B., bytem
Šumice a kupujícím Obcí Šumice. Předmětem smlouvy je část pozemku p.č. 241/1 v k.ú.
Šumice u Uh. Brodu o přibližné výměře 21 m2 za cenu 850 Kč/m2. Přesná výměra bude
upřesněna po vypracování GP. Obec kupuje předmětnou část pozemku p.č. 241/1 pro
vybudování místní komunikace. Cena odpovídá ceně pozemku, za kterou prodávající
pozemek v roce 2019 pořídil. Schválením tohoto usnesení se ruší usnesení č. 177/2018 ze dne
27.3.2018 vztahující se ke stejné věci, ale s bývalým vlastníkem.
Usnesení č. 61/2019
ZO schvaluje volbu pracovní komise pro aktualizaci STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE
OBCE ŠUMICE ve složení: Ing. Josef Jančář, Ing. arch. Martin Velecký, Ing. Michal Zajíc,
Ing. Ludvík Hovorka. Jmenovaná komise vypracuje dokument a předloží zastupitelům ke
schválení na ZO v 06/2020.
Usnesení č. 62/2019
ZO schvaluje volbu pracovní komise pro vypracování PLÁNU ROZVOJE SPORTU OBCE
ŠUMICE ve složení: Václav Marek, Oto Bachůrek, Ing. Vlastimil Hudeček, Zbyněk Urubčík.
Jmenovaná komise vypracuje dokument a předloží zastupitelům ke schválení na ZO
v 12/2019.
Usnesení č. 63/2019
ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Obce
Šumice č. 10/2019 ve výši 50.000 Kč na rekonstrukci topení v místním kostele, mezi
poskytovatelem Obcí Šumice, 687 31 Šumice 400 a příjemcem dotace Římskokatolickou
farností Šumice, 687 31 Šumice 29. ZO pověřuje starostu vypracováním smlouvy a
souvisejícími úkony.
Usnesení č. 64/2019
ZO schvaluje Rozpočtové opatření obce Šumice č. 4/2019.

