OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Výpis usnesení z 11. jednání Rady obce Šumice
konaného dne 26. 11. 2019

Znění usnesení
RO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu zemědělského
pozemku, který je využíván na skládkování rostlinného odpadu ze
svozu od občanů a obecních ploch, mezi pronajímatelem MOEL
s.r.o., Šumice 511 a nájemcem Obcí Šumice. Dodatkem se
prodlužuje doba nájmu do 31.12.2023.
RO schvaluje objednávku Pasportu veřejného osvětlení obce
Šumice u společnosti AKTÉ PK s.r.o., T. G. Masaryka 1280, Zlín,
za cenu 42.350 Kč vč. DPH.
RO schvaluje, na základě výsledku zveřejněného záměru o
pronájmu nebytových prostor, uzavření kavárny JADRANKA a
ukončení nájmu se stávajícím nájemcem ke dni 31.12.2019.
Důvodem je skutečnost, že nebyla podána ani jedna nabídka,
která by akceptovala kritéria, vypsaná ve zveřejněném záměru.
RO schvaluje RO schvaluje, ve vazbě na záměr o pronájmu kavárny
JADRANKA, zveřejněný na ÚD od 9.10.2019 do 26.10.2019 možnost
provozování od 1.1.2020 prvnímu zájemci, za následujících
podmínek:
• měsíční nájem bez energií a dalších poplatků je 2000,00 Kč.
• nájemce uhradí další poplatky a spotřeby za energie
• nájemce nesmí ke dni podpisu smlouvy o nájmu, uzavřené
nejpozději dne 22.12.2019, mít vůči Obci Šumice žádnou
neuhrazenou finanční pohledávku.
• nájemce musí vlastnit ŽL a další doklady, opravňující ho
k podnikání v pohostinství.
Nový případný nájem musí být schválený usnesením Rady obce
Šumice. Obecní rada si vyhrazuje, možnost nájmu nevyužít.
RO schvaluje projekt a realizaci 10 - 15 hrobových míst pro
uložení uren na místním hřbitově v roce 2020. Realizace reaguje
na poptávku občanů po takových hrobových místech. Obec zadá
realizaci betonových základů u jednoho zhotovitele, cena za 1
místo nepřesáhne částku 10.000 Kč vč. DPH.
RO schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne
23.4.2019 mezi objednatelem Obcí Šumice a zhotovitelem KKS,
spol. s r.o., Příluky 386, Zlín. Předmětem dodatku jsou
méněpráce ve výši 685.223 Kč vč. DPH stavby „Vytvoření zázemí
pro přestupní terminál v Šumicích“. Celková cena za stavební
práce je nově 8.389.196 Kč vč. DPH.
RO schvaluje mimořádnou finanční odměnu řediteli ZŠ Šumice a
mimořádnou odměnu ředitelce MŠ Šumice. Odměny ředitelům budou
hrazeny ze mzdových fondů ZŠ a MŠ.
RO schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku ZŠ Šumice specifikovaného v příloze žádosti o vyřazení
v celkové hodnotě 270.942,45 Kč.
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OBEC ŠUMICE
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687 31 Šumice

Znění usnesení
RO schvaluje zásady a zadání projektu obecní knihovny v budově
čp. 398:
• status PD: stavební úpravy a změna užívání
• podlaha a úpravy povrchů: stávající
• výplně otvorů: nové
• podhled: nový SDK
• sociální zařízení: nové
• ÚT: stávající
• elektroinstalace: nová
Zadání pro projektanta: max. využití stávajícího stavu.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: OT014330056974/001 mezi povinným Obcí Šumice a oprávněným E.ON
Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Jedná
se o umístění distribuční soustavy NN v ulici Řadovky na
obecních pozemcích za jednorázovou náhradu ve výši 10.040 Kč
bez DPH.
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