Výpis usnesení
z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šumice
konaného dne 17. 12. 2019

Usnesení č. 65/2019
ZO schvaluje na základě Usnesení č. 80/2016 prodej pozemku p.č. 4742/5 o výměře 140 m2
v k.ú. Šumice u Uh. Brodu paní Z. P., bytem
, za cenu 20 Kč/m2. Náklady spojené
s převodem nemovitosti hradí kupující.
Usnesení č. 66/2019
ZO schvaluje na základě Usnesení č. 80/2016 prodej pozemku p.č. 4735/1 o výměře 20 m2
v k.ú. Šumice u Uh. Brodu manželům M. a J. Ch., oba bytem , za cenu 20 Kč/m2. Náklady
spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.
Usnesení č. 67/2019
ZO schvaluje na základě Usnesení č. 80/2016 prodej části pozemku p.č. 4754/1 o výměře 114
m2 a části pozemku p.č. 4755/1 o výměře 119 m2 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu (nově dle GP č.
895-2509/2019 pozemek p.č. 4754/3 a 4755/3) panu Z. B., bytem
, za cenu 20 Kč/m2.
Náklady spojené s převodem nemovitostí hradí kupující.
Usnesení č. 68/2019
ZO schvaluje na základě Usnesení č. 80/2016 prodej části pozemku p.č. 4799/1 o výměře 104
m2 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu (nově dle GP č. 890-435/2019 pozemek p.č. 4799/3) paní D.
B., bytem
, za cenu 20 Kč/m2. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.
Usnesení č. 69/2019
ZO schvaluje na základě Usnesení č. 80/2016 prodej části pozemku p.č. 6394/1 o výměře 81 m2 v k.ú.
Šumice u Uh. Brodu (nově dle GP č. 892-461/2019 pozemek p.č. 6394/56) panu K.T., bytem
, za
cenu 20 Kč/m2. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

Usnesení č. 70/2019
ZO schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 6296/5 o výměře 255 m2 a části pozemku
p.č. 6296/7 o výměře 241 m2 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu (nově dle GP č. 885-381/2010
pozemek p.č. 6296/216 a 6296/217) ve vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 760
01 Zlín, na nového vlastníka Obec Šumice, Šumice 400. Důvodem převodu je skutečnost, že
na výše uvedených pozemcích se nachází chodníky v majetku Obce Šumice.
Usnesení č. 71/2019
ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků:
 p.č. 6291/1 o výměře 662 m2
 p.č. 6292/1 o výměře 68 m2
 p.č. 6293/1 o výměře 5398 m2
 p.č. 6327/68 o výměře 5 m2
 p.č. 6296/16 o výměře 64 m2
 p.č. 6296/44 o výměře 43 m2
 p.č. 6296/101 o výměře 15 m2
 p.č. 6296/109 o výměře 8 m2
 p.č. 6296/189 o výměře 8 m2
vše v k.ú. Šumice u Uh. Brodu, ve vlastnictví Obce Šumice, Šumice 400, na nového vlastníka
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín. Důvodem převodu je skutečnost, že na výše
uvedených pozemcích se nachází státní silnice II/495 a III/49510, které spravuje Ředitelství
silnic Zlínského kraje a vlastní Zlínský kraj.
Usnesení č. 72/2019
ZO schvaluje Strategický plán rozvoje sportu obce Šumice pro období od 1.1.2020 do
31.12.2026.
Usnesení č. 73/2019
ZO schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria Obce Šumice pro rok 2020 dle přílohy, do
doby schválení rozpočtu Obce Šumice pro rok 2020.
Usnesení č. 74/2019
ZO schvaluje úhradu stravného v Mateřské škole Šumice v roce 2020 pro žáka: P. J.

Usnesení č. 75/2019
ZO schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Šumice na období 2020 – 2021,
návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Šumice, okres Uherské Hradiště, na
roky 2020-2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Šumice, okres
Uherské Hradiště, na roky 2020 – 2022.
Usnesení č. 76/2019
ZO schvaluje Rozpočtové opatření Obce Šumice č. 6/2019.
Usnesení č. 77/2019
ZO schvaluje ceník pozemků pro nákup a výkup pozemků v intravilánu obce Šumice. Cena
za:
- stavební pozemek určený ÚP k výstavbě RD a staveb občanské vybavenosti, BI, O,
ucelená parcela
700 Kč/m2
- stavební pozemek určený ÚP k výstavbě RD a staveb občanské vybavenosti, BI,
kupujícím neužívaný, využitelný jako zahrada k RD, nezastavitelný hlavní stavbou
200 Kč/m2
- stavební pozemek určený ÚP jako veřejná plocha, využitelný jako ostatní plocha,
ostatní komunikace (zastavěný MK)
150 Kč/m2
- pozemek určený ÚP jako sídelní zeleň, nebo plocha pro bydlení BI, kupujícím
dlouhodobě užívaná jako zahrada, nezastavitelná hlavní stavbou
50 Kč/m2
Poznámka k DPH: U prodeje, kde je povinnost odvádět DPH, je cena stanovena včetně DPH.
Ceny pozemků v extravilánu obce k.ú. Šumice u Uh. Brodu budou dány znaleckým
posudkem.
Usnesení č. 78/2019
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci „Dětské hřiště ZŠ Šumice“ z programu MMR v rámci
výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2020 z podprogramu MMR ČR Podpora
obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117d821OH Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku. ZO souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu
obce 2020.
Usnesení č. 79/2019
ZO schvaluje účastnický poplatek za kabelovou televizi pro rok 2020 ve výši 170 Kč/měsíc/
účastník. Roční poplatek je 2.040 Kč. Zdůvodnění navýšení účastnického poplatku za příjem
signálu kabelové televize je rostoucí finanční ztráta provozovatele. Provozní náklad v roce
2019 je 190 Kč/měsíc/účastník, ve struktuře: zpoplatněné programy 147 Kč + provozní
náklady a energie 48 Kč. Do nákladů roku 2019 nebyla započítána rekonstrukce hlavní
stanice.

Usnesení č. 80/2019
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Šumice č. 3/2019, o místním poplatku ze psů.
Usnesení č. 81/2019
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Šumice č. 4/2019, o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství.
Usnesení č. 82/2019
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Šumice č. 5/2019, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.

