OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Výpis usnesení ze 4. jednání Rady obce Šumice
konaného dne 4. 3. 2019
Znění usnesení
RO schvaluje uzavření Smlouvy č. 11821821 o poskytnutí podpory
ze SFŽP ČR ve výši 600.000 Kč na nákup nákladního elektromobilu
mezi SFŽP ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a příjemcem
dotace Obcí Šumice.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi objednatelem Obcí
Šumice a zhotovitelem H+H Petrov, s.r.o., 696 65 Petrov 382, IČ
262 77 671. Předmětem plnění je realizace chodníků v ulici
Řadovky za cenu 1.264.598 Kč vč. DPH, dle cenové nabídky SO-01 Chodník v ul. Řadovky - oprava, a SO-02 Chodník v ul.
Řadovky – nový chodník. Realizace opravy a výstavby části
nového chodníku je vyvolanou investicí kabelizace NN, kterou
v ul. Řadovky provádí E.ON Distribuce CZ a realizací VO –
objednávka Obce Šumice.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 019/2019 mezi
objednatelem Obcí Šumice a dodavatelem MOEL s.r.o., Šumice 511,
IČ 463 43 130. Předmětem plnění je realizace VO v ulici Řadovky
za cenu 396.800 Kč vč. DPH, dle cenové nabídky. VO je vyvolanou
investicí kabelizace NN, kterou v ul. Řadovky provádí E.ON
Distribuce CZ. Kabel VO bude připoložen ke kabelu NN.
RO
schvaluje
zařazení
nových
komunikací
(po
realizaci)
v lokalitě „Válkovo“ do Pasportu MK.
RO schvaluje nákup rustikálního nábytku z masivního dubu (12 ks
židlí, 3 lavice, 2 stoly) na vybavení společenské místnosti
v čp. 102 v ceně 98.736 Kč vč. DPH od dodavatele Nábytek AVIS
s.r.o., Šenov u Ostravy.
RO schvaluje stavebniny VASTAP 7 s.r.o., Padělky 1100, 687 65
Strání, jako dodavatele bělninových obkladů a keramických
dlažeb na akci „REKONSTRUKCE KABIN TJ“ na základě cenové
nabídky.
RO schvaluje výrobce Josef Andrášek, Prakšická 281, 688 01
Uherský Brod, jako dodavatele mobiliáře (šatnových stěn,
laviček), vybavení 4 kabin budovy TJ ŠUMICE za cenu 201 288 Kč
vč. DPH, dle cenové nabídky. Montáž v 12. týdnu 2019.
RO schvaluje uspořádání výstavy naivních obrazů šumické
rodačky, paní Františky Kudelové (*1912, †1997), pocházející
z domu
čp.
77.
RO
pověřuje
starostu
obce
k zajištění
následujícího:
• podání žádosti na Zlínský kraj o dotaci na uspořádání výstavy
• zajištění odborného kurátora , Mgr. Pavla Konečného
• zajištění výpůjčky obrazů z PN Kroměříž a jejich instalaci
v domě čp.102
•
zajištění
propagačních
materiálů,
plakátů,
pozvánek,
kustodské služby
• zajištění kulturního programu na den vernisáže 3. května
2019.
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OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Znění usnesení
RO schvaluje výpověď pachtovní smlouvy podanou mimo řádný
termín nájemcem Vítem Janičkem, bytem Šumice 123. Předmětem
pachtu byla orná půda, pozemky p.č. 467, 468/15, 468/17,
1301/3, 1777/34, 1777/35 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu o celkové
výměře 6449 m2. Vzhledem k nutnosti zajistit řádné obdělávání
jmenovaných pozemků již v roce 2019, schvaluje RO pronájem
pozemků společnosti ZEMASPOL a.s., Uherský Brod, formou dodatku
ke stávající nájemní smlouvě.
RO schvaluje poskytnutí finančního daru neziskovému spolku
„Sportovní kynologie“, kterou se zabývají 3 občané naší obce,
ve výši 3.000 Kč pro rok 2019. Příjemcem podpory je
Moravskoslezský kynologický svaz, z.s., pobočný spolek Bánov,
687 54 Bánov 150, IČ 725 33 757.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o
spolupráci a součinnosti pře realizaci plynárenského zařízení a
o
smlouvě
budoucí
nájemní
mezi
investorem
a
budoucím
pronajímatelem Obcí Šumice a budoucím nájemcem a provozovatelem
distribuční soustavy GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem, na lokalitu „Válkovo“ pro celkem 5 RD +
společný objekt 9 b.j.
RO schvaluje všechny doposud prováděné aktualizace povodňového
plánu, písemné a 1 x ročně, které provádí na základě v terénu
zjištěných skutečností členové povodňové komise, Josef Jančář,
starosta a Václav Marek, místostarosta. Zápisy jsou součástí
tištěného povodňového plánu. Z obsahu každoročních aktualizací
vyplývá, že stávající tištěná i digitální podoba povodňového
plánu obce Šumice je aktuální.
RO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na lyžařský kurz
žáků Základní školy Šumice ve dnech 6.-11.1.2019 v celkové výši
4.050 Kč. Jedná se o částku 150 Kč na žáka ze Šumic. Příspěvek
bude použit na dopravu žáků.
RO schvaluje změnu ve výši daru pro Základní školu Šumice.
Jedná se o příspěvek od nadace WOMEN FOR WOMEN projektu Obědy
pro děti. Rodič 1 žáka od 1.1.2019 příspěvek odmítl, dar se
snižuje o částku 2.808 Kč. Celková částka daru po změně je za
školní rok 2019/2020 14.673 Kč. (nyní 3 žáci).
RO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019 a odpisový plán pro rok
2019 příspěvkové organizaci ZŠ Šumice.
RO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019 pro příspěvkovou
organizaci MŠ Šumice.
RO schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Šumice
zpracovanou k 31.12.2018 za účetní období od 1.1.2018 do
31.12.2018.
RO schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Šumice
zpracovanou k 31.12.2018 za účetní období od 1.1.2018 do
31.12.2018.
Dále
RO
schvaluje
přerozdělení
hospodářského
výsledku ve výši 44.582,27 Kč následovně: 44.000 Kč do fondu
odměn a 582,27 Kč do rezervního fondu.
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Znění usnesení
RO schvaluje provedenou inventarizaci majetku obce za rok 2018,
RO jmenuje komisi pro schválení účetní závěrky obce za rok 2018
ve složení: Ing. Vlastimil Hudeček, Josef Pančocha a Pavel
Horalík.
RO schvaluje zadání PD pro stavební povolení akce „Stavební
úpravy hasičské zbrojnice a TS OÚ Šumice“. Projektantem bude
zpracovatel studie, kancelář K PROJEKT KROČIL a BELŽÍK, s.r.o.,
Luhačovice. Cena za DSP včetně již hotové studie je 330.965 Kč
vč. DPH.
RO schvaluje objednání projektu „Odstranění staveb čp. 191 a
čp. 247 v Šumicích“ za cenu dle nabídky: 12.100 Kč. Projektant
Ing. arch. Martin Velecký, Šumice 564.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
povinným z věcného břemene Obcí Šumice a oprávněným z věcného
břemene Slováckými vodárnami a kanalizacemi, a.s., Za Olšávkou
290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště. Předmětem věcného břemene
je stoková kanalizační síť o délce 4090,5 m v majetku SVK, a.s.
Zřízení věcného břemene je za jednorázovou úplatu 61.374,00 Kč.
SVK, a.s., souhlasí se záměrem Obce Šumice, odpojení obecní
stoky DN 800 od kanalizace provozované SVK, a.s. Po realizaci
záměru dle PD a schválení PD vodoprávním orgánem MÚ Uherský
Brod budou v tomto smyslu upraveny smlouvy o odvádění odpadních
vod u budov ZŠ, tělocvičny ZŠ a kostela.
RO schvaluje zadání vypracování PD „ÚPRAVA OBECNÍ STOKY DN 800
mm“.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách a právu provést
stavbu č. SML/0129/19 – napojení nové místní komunikace na
silnici II/495 v lokalitě pro bydlení „Válkovo“ mezi Zlínským
krajem, zastoupeným Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p.o.,
K Majáku 5001, 761 23 Zlín a stavebníkem Obcí Šumice.
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