Výpis usnesení
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Šumice
konaného dne 27. 12. 2017

Usnesení č. 150/2017
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na 1.Q/2018. Do doby schválení rozpočtu obce
roku 2018 budou výdaje hrazeny ve výši 1/12 nákladů obce předešlého roku.
Nad rámec 1/12 měsíčních výdajů ZO schvaluje:
 nákup a montáž konvektomatu do školní kuchyně ZŠ Šumice ve výši 250.000 Kč.
Výběr dodavatele provedla rada obce na svém 39. zasedání dne 21.12.2017.
 stavební práce na opravě budovy čp. 102 ve výši 500.000 Kč. Jedná se o venkovní
kanalizaci, přípojku kanalizace a vody, hrubé rozvody elektro a ZTI, omítky
vnitřní.
 stavební práce na stavbě „Sociální zařízení cvičiště SDH Šumice – 200.000 Kč.
Usnesení č. 151/2017
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017. ZO zplnomocňuje radu obce ke schválení
nezbytně nutných úprav, které budou předloženy na následujících zasedáních ZO.
Usnesení č. 152/2017
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Obce Šumice na období 2018 až 2020.
Usnesení č. 153/2017
ZO vyslovuje souhlas s uzavřením dohody o provedení práce mezi Obcí Šumice a L. S.,
neuvolněnou zastupitelkou obce, s účinností od 1.1.2018 v rozsahu max. 300 hod./rok.
Usnesení č. 154/2017
ZO schvaluje od 1.1.2018 poskytování cestovních náhrad uvolněnému starostovi a
místostarostovi podle vnitřní směrnice obecního úřadu upravující cestovní náhrady
zaměstnanců.
Usnesení č. 155/2017
ZO schvaluje od 1.1.2018 čerpání zaměstnaneckých benefitů ze sociálního fondu pro
uvolněného starostu a místostarostu a to za podobných podmínek a v obdobné výši jako
u zaměstnanců obce.

Usnesení č. 156/2017
ZO rozhodne usnesením o prodeji pozemků dotčených stavbou „Přeložka silnic II/495 a
II/490 Uherský Brod (obchvat částí Těšov a Újezdec)“ na základě samostatné žádosti
Města Uherský Brod, která bude obsahovat přílohu, záborový elaborát. Obec Šumice
souhlasí s cenou 20 Kč/m2.
Usnesení č. 157/2017
ZO schvaluje úhradu stravného v Mateřské škole Šumice v roce 2018 pro žáka: P. J.,
nar. .
Usnesení č. 158/2017
ZO schvaluje záměr obce a návrh na usnesení o uzavření nájemní smlouvy na pronájem
sportovního areálu mezi pronajímatelem Obcí Šumice, 687 31 Šumice 400 a nájemcem
TJ Šumice, z.s., 687 31 Šumice 400, IČ 60370165. Jedná se o změnu stávající nájemní
smlouvy uzavřené dle starého občanského zákoníku. Doba nájmu se prodlužuje do
31.12.2035. Ostatní ujednání se nemění. Novou nájemní smlouvu schválí Rada obce
Šumice po zákonné lhůtě zveřejnění záměru na úřední desce OÚ Šumice.
Usnesení č. 159/2017
ZO schvaluje dar z výnosu Vánočního benefičního koncertu pořádaného Obcí Šumice
dne 16.12.2017 pro Nadační fond dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno
ve výši 35.000 Kč.

