OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Výpis usnesení z 19. jednání Rady obce Šumice
konaného dne 24. 9. 2020
Znění usnesení
RO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na
zhotovení stavby „Modernizace MŠ Šumice - 3 třídy, Šumice čp.
470“ za vícepráce mezi zhotovitelem LISONĚK, s.r.o., Stolařská
491, 688 01 Uh. Brod a objednatelem Obcí Šumice. Předmětem
víceprací
je
odstranění
starých
a
provedení
nových
konstrukčních vrstev podlahy v 3. oddělení. Tato závada se
projevila až po vystěhování knihovny a nebyla součástí řešení v
PD. Cena víceprací je 169.392,26 Kč bez DPH.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě č. SŽ E633-S-3629/2020 mezi oprávněným Správa železnic,
s.o., 110 00 Praha 1, Dlážděná 1003/7 a vlastníkem Obcí Šumice.
Břemenem je stožár výstražníku „B, B1“ a kabelizace pro
přejezdové zabezpečovací zařízení na pozemku p.č. 6296/2 v k.ú.
Šumice u Uh. Brodu. Jednorázová výše úplaty je 1.000 Kč.
RO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč na
dobročinnou sbírku pořádanou spolkem Besedníci, z.s., Šumice,
při sportovní akci „Šumická bota“.
RO schvaluje vybudování 5 osvětlovacích bodů VO v úseku od
areálu SDH po dolní most kolem MK/cyklotrasy. Dodavatel a
současně výrobce je JD
ROZHLASY s.r.o., 756 57 Horní Bečva
968. Cena dle nabídky za 5 ks solárních svítidel je 182.260 Kč
vč. DPH. Podle referencí poskytnutých starosty obce Brodek u
Prostějova a Domašov u Šternberka se jedná o kvalitní solární
výrobek, který se napájí denním světlem.
RO schvaluje uzavření Dohody o podmínkách udělení souhlasu
s úpravou stávajícího komunikačního napojení – sjezdu pro
příjezd k stavbě „Šumice – odpadové hospodářství“ a jeho
celoroční údržbě, umístěného na silničních pozemcích p.č. 632/1
a 6296/129 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu ve vlastnictví Zlínského
kraje mezi vlastníkem sjezdu Obcí Šumice a Zlínským krajem, tř.
T. Bati 21, Zlín.
RO schvaluje úhradu nákladů za dodávku elektromateriálu a
kabelu akce „Kabelová přípojka NN 250 m - tréninkové hřiště TJ
Šumice“ ve výši 35.431,92 Kč vč. DPH.
RO schvaluje Rozpočtové opatření obce Šumice č. 4/2020.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na administraci dotačního
projektu „Cyklostezka Šumice – Rudice“ mezi objednatelem Obcí
Šumice a zhotovitelem Regionální rozvojovou agenturou Východní
Moravy, Tř. T. Bati 5146, 760 01 Zlín. Cena za podání a
administraci projektu je pro obě obce 20.570 Kč, doplatek po
zisku dotace je 42.350 Kč a realizační management projektu za
22.990 Kč, všechny ceny včetně DPH. O náklady se budeme dělit
s obcí Rudice 50:50.
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