OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Výpis usnesení z 6. jednání Rady obce Šumice
konaného dne 6. 5. 2019
Znění usnesení
RO schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční
soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12507011 pro nové
odběrné místo skládky odpadu Křivé (3 x 20 A) na pozemku p.č.
4864/29 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu mezi žadatelem Obcí Šumice a
provozovatelem E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6,
České Budějovice 7. Poplatek za připojení je 10.000 Kč.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítě nízkého napětí č. 9551833485 pro odběrné
místo Šumice čp. 187 mezi zákazníkem Obcí Šumice a dodavatelem
E.ON Energie, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční
soustavě zemního plynu pro odběrné místo Šumice č.p. 187 mezi
provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o., Klíšská
940/96, Ústí nad Labem a zákazníkem Obcí Šumice.
RO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne
23.4.2019 na stavební dílo „Vytvoření zázemí pro přestupní
terminál
v Šumicích“
mezi
objednatelem
Obcí
Šumice
a
zhotovitelem KKS, spol. s r.o., Příluky 386, 760 01 Zlín.
Dodatek se týká formální stránky odvodu DPH zhotovitelem 1 x
měsíčně.
RO schvaluje uzavření Přílohy 1/2019 ke Smlouvě o poskytování
regionálních
knihovnických
služeb
v oblasti
doplňování
a
zpracování knihovního fondu – nákup knih v roce 2019 za 30.000
Kč, mezi Obcí Šumice a Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana,
p.o., Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště.
RO schvaluje uzavření Zprostředkovatelské smlouvy mezi zájemcem
Obcí Šumice a zprostředkovatelem Blankou Liškovou - FOXREAL,
Moravská
83,
688
01
Uh.
Brod.
Předmětem
smlouvy
je
zprostředkování prodeje a kupní smlouvy se zájemcem vybraným na
základě zveřejnění prodeje obecní nemovitosti čp. 187. Odměnou
za zprostředkování bude částka 50.000 Kč při zprostředkované
minimální kupní ceně 750.000 Kč.
RO
schvaluje
uzavření
Rezervační
smlouvy
mezi
zprostředkovatelem Blankou Liškovou - FOXREAL a vážným zájemcem
o koupi nemovitosti čp. 187, který splnil podmínky prodeje
nemovitosti čp. 187 dané zprostředkovatelskou smlouvou a
zveřejněným záměrem obce. Rezervační smlouva nenahrazuje kupní
smlouvu. Kupní smlouva o prodeji nemovitosti čp. 187 může být
schválena obecním zastupitelstvem nejdříve na 4. veřejném
zasedání ZO dne 20.6.2019.
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Znění usnesení
RO schvaluje zahájení projektových prací společného projektu
cyklostezky spojující obce Šumice a Rudice. Podkladem pro výběr
projektanta je studie „cyklostezka Šumice - Rudice“ vypracovaná
společností ATEDOS v roce 2015.
O zahájení společných projektových prací požádali zastupitelé
obce Rudice, kteří realizaci projektu cyklostezky schválili
poměrem 100 % pro.
RO schvaluje provedení opravy pomníku padlých v centru obce dle
vypracované dokumentace z roku 2017. Celkové RN 135.000 Kč,
v roce 2018 byly provedeny opravy za 10.000 Kč. Ministerstvo
obrany ČR poskytlo dotaci 108.000 Kč. Zhotovitelem sousoší a
oprav bude Ing. Zdeněk Habáň, Huštěnovice 82, IČ 16356411.
RO schvaluje zhotovení příčných parkovacích stání v prolukách
mezi řadovými domy v ulici ŘADOVKY. Jedno parkovací stání má
rozměr 12 x 6 m včetně stávajícího chodníku š. 1,50 m. Kryt
plochy: zatravňovací betonová tvárnice. Zhotovitel bude totožný
se zhotovitelem chodníků při akci „VO Řadovky“ - spol. H+H
s.r.o. Petrov. Cena dle cenové nabídky.
RO schvaluje Rozpočtové opatření obce Šumice č. 1/2019.
RO schvaluje výši nájmu 1 Kč/rok pro neformální občanské
sdružení klubu mladých maminek z obce Šumice, které bude pro
své schůzky s dětmi, po dohodě s vedením ZŠ, využívat prostor
školní družiny ZŠ Šumice. Vedení školy vypracuje se sdružením
nájemní smlouvu, kde stanoví další podmínky pronájmu.
RO schvaluje provedení terénních úprav v areálu cvičiště SDH a
DH Skalka na pozemku p.č. 484/32 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu,
druh
pozemku
ostatní
plocha.
Terénní
úpravy
spočívají
v navezení 150 m3 přebytečné zeminy ze staveb obce, doposud
uskladněné na obecním pozemku „Válkovo“ - orné půdě. Terénní
úprava nesmí přesáhnout v. 1 m, budou zde provedeny muldy,
které mohou sloužit jako terénní cyklistická dráha. Plocha HTÚ
je 400 m2.
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