OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Výpis usnesení z 46. jednání Rady obce Šumice
konaného dne 27. 9. 2018

Znění usnesení
RO schvaluje
uzavření
Smlouvy o dílo č. 14/2018 mezi
objednatelem Obcí Šumice, 687 31 Šumice 400 a zhotovitelem Ing.
Michalem Turečkem, Veselá 223, 763 15 Slušovice, IČ 49161075.
Předmětem smlouvy je manažerské řízení přípravy a realizace
projektu OPŽP „Rozšíření sběrného dvoru v obci Šumice“.
Z programu OPŽP byla Obci Šumice přidělena dotace ve výši 1,9
mil. Kč. Odměna manažerovi projektu je 30.000 Kč bez DPH.
RO schvaluje
uzavření
Smlouvy o dílo č. 56/2018 mezi
objednatelem Obcí Šumice, 687 31 Šumice 400 a zhotovitelem MOEL
s.r.o., 687 31 Šumice 511, IČ 46343130. Předmětem smlouvy je
dodávka a montáž VO v trase komunikace kolem cvičiště SDH na
hřišti Skalka. Jedná se o trasu dl. 200 m. Cena za dílo je
90.794 Kč vč. DPH.
RO schvaluje uvedení do provozu obecní pálenice pro sezonu
2018/2019 za následujících podmínek:
• personální obsazení 3 externími pracovníky,
• úpravy technologie, nákup nového čerpadla, vyvložkování
poškozeného
pláště komínu.
Poplatek za pálení, ředění destilátu, odvoz výpalků a dřevo je
stanoven na 105 Kč + 21% DPH/ 1 litr 100% etanolu. Spotřební
daň je daná zákonem a činí 143 Kč/l litr 100% etanolu
v množství do 30 l/pěstitele a čp.
Poplatek za 1 litr 100% etanolu je celkem 270 Kč při množství
do 30 litrů 100% etanolu od jednoho pěstitele.
RO schvaluje dopis č.j. 575/2018/Ošum ze dne 01.10.2018 jako
odpověď na žádost společnosti PS DISMAS s.r.o., kterou
společnost žádala OÚ Šumice o souhlas se zřízením sjezdu
k nemovitosti čp. 154 v Šumicích. Žádosti nebylo vyhověno
z formálních
důvodů.
Přes
opakované
výzvy
žádost
opět
neobsahuje požadované a povinné přílohy dané stavebním zákonem.
RO schvaluje v rámci rozpočtového opatření obce Šumice č.
4/2018 vrácení finančních prostředků neinvestiční dotace z
rozpočtu obce ve výši 39.680 Kč od SDH Šumice za rok 2018. RO
doporučuje
zastupitelstvu
obce
uvedenou
částkou
povýšit
neinvestiční dotaci poskytnutou SDH Šumice z rozpočtu obce
Šumice v roce 2019.
RO přenáší ve smyslu Zákona č. 128/2000 Sb., § 102, odst. 3,
pravomoc na starostu obce ve věcech vyjádření obce jakožto
účastníka územního nebo stavebního řízení. Účelem přenesení
pravomoci je zrychlení procesu územního a stavebního řízení pro
stavebníky. Vyjádření starosty obce nesmí být v rozporu
s platnou územně-plánovací dokumentací.
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OBEC ŠUMICE
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687 31 Šumice

Znění usnesení
RO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč
na transparentní účet č. 226 590 568/0600 jako příspěvek do
celostátní sbírky na zadluženou obec Prameny.
RO schvaluje zařazení akce „Pořízení nové technologie TDX DVB
hlavní
stanice
TKR
obecní
kabelové
televize
Šumice“
o
rozpočtových nákladech 259.419 Kč do rozpočtu obce na rok 2019.
RO schvaluje vypracování projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí akce „Sociální bydlení 9 b.j. a individuální
výstavba 5 řadových RD, lokalita Válkovo-Šumice“ a projektové
dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení akce „ZTV lokalita Válkovo-Šumice“. Projektantem stavební části je Ing.
arch. Martin Velecký, 687 31 Šumice 564, IČ 87382725,
projektantem ZTV je Zdeněk Vladyka, Zlín, IČ 76532232. Předmět
plnění - viz nabídka ze dne 25.9.2018, celková cena dohodou
286.000 Kč. Rozsah sociálního bydlení - viz Architektonická
studie lokality „Válkovo“ z 07/2018, 5 b.j. var.“A“ a 4 b.j.
var. “B“. Termín dodání DUR+DSP včetně stanovisek dotčených
účastníků je 8 měsíců od objednání projektové dokumentace.
Předpoklad plnění 05/2019.
RO pověřuje starostu a místostarostu k zajištění sadových úprav
dětského hřiště SKALKA spočívajících ve výsadbě vzrostlé zeleně
kolem herních prvků. Částka cca 30.000 Kč, termín plnění 1011/2018.
RO schvaluje, na základě poptávky a nabídky v aktuální cenové
úrovni jednotkových cen opravy asfaltových komunikací, uzavření
Smlouvy o dílo na akci „Oprava místní komunikace Záhumní 3“ nový AB povrch tl. 50 mm, 820 m2, frézování 40% plochy, úprava
poklopů uličních vpustí. Cena 379.555 Kč vč. DPH. Termín plnění
10/2018.
Vybraným
zhotovitelem
je
společnost
SWIETELSKY
stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast
Zlín, Husova 1514, Valašské Meziříčí. Současně RO ruší Usnesení
č. 555/R45/18 ze dne 9.8.2018.
RO schvaluje uzavření Smlouvy č. 9900096225_3/VB o zřízení
věcného břemene na uložení plynovodní přípojky dl. 1 m na
pozemku p.č. 4801/2 a
p.č. 4801/28 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu
za jednorázovou úplatu 500 Kč bez DPH mezi povinným Obcí
Šumice, 687 31 Šumice 400 a oprávněným GasNet, s.r.o., Klíšská
940/96, 400 01 Ústí nad Labem. Jedná se o plynovou přípojku pro
RD čp. 524 v Šumicích.
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