OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Výpis usnesení ze 42. jednání Rady obce Šumice
konaného dne 24. 4. 2018

Znění usnesení
RO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 pro rok 2018 Smlouvy o svozu
a uložení komunálního a ostatního odpadu na skládku pro obec
Šumice
mezi
svozovou
společností
RUMPOLD
UHB,
s.r.o.,
Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod, IČ 60704756 a Obcí
Šumice. Dodatek upravuje cenu za uložení a vytřídění odpadu
kategorie plast (nádoba 1100 l - hnízdo v obci) za cenu 2.000
Kč/t + DPH. Platnost ceny je od 1.4.2018.
RO schvaluje uzavření Nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Obcí
Šumice a nájemcem Českým svazem včelařů, z.s., základní
organizací Šumice, o pronájmu částí pozemků p.č. 483/33 a p.č.
4314/34 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu o celkové výměře 1383 m2 pro
potřeby spolku a umístění školních úlů. Nájemní smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou.
RO schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků
p.č. 484/149, p.č. 484/147, p.č. 476/33 a pozemků p.č.st. 823 a
p.č.st. 824 včetně budov, vše v k.ú. Šumice u Uh. Brodu, o
celkové výměře 1440 m2 (bývalý zahrádkářský areál Norkárna) mezi
pronajímatelem Obcí Šumice a nájemcem spolkem BESEDNÍCI z.s.,
687 31 Šumice 158, pro potřeby spolku a správcovství celého
zařízení. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
RO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (usnesení
č. 337/R31/17) ze dne 11.5.2017 mezi zhotovitelem LISONĚK,
s.r.o., Stolařská 491, 688 01 Uherský Brod a objednatelem Obcí
Šumice. Předmětem dodatku jsou stavební dodávky na stavbě
lidového stavitelství Šumice čp. 102, dodatek také překrývá již
schválené
objednávky
stavebních
prací
(viz
usnesení
č.
483/R41/18). Celkový objem Dodatku č. 1 stavebních prací je
1.273.329 Kč + DPH. Termín plnění je do 31.07.2018.
RO schvaluje Smlouvu o poskytování služeb na zajištění činnosti
pověřence pro ochranu osobních údajů mezi příjemcem Obcí Šumice
a poskytovatelem Městem Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688
01 Uherský Brod. Předmětem smlouvy je služba pověřence GDPR za
cenu 950 Kč/měsíc. Stejná služba je dohodnuta pro příspěvkové
organizace obce, MŠ Šumice a ZŠ Šumice.
RO
schvaluje
uzavření
Dohod
o
instalaci
a
provozu
telekomunikačního zařízení na objektech Šumice čp. 470 a Šumice
čp.
482
mezi
vlastníkem
nemovitostí
Obcí
Šumice
a
provozovatelem TURBONET s.r.o., Zátiší 1958, 688 01 Uherský
Brod. Příspěvkové organizaci MŠ Šumice poskytne Turbonet
internetové služby zdarma, na objektu Šumice čp. 482 provede
Turbonet instalaci podružného elektroměru, bude hradit Obci
Šumice náklady za spotřebovanou el. energii a za nájem
instalovaného zařízení zaplatí 500 Kč/měsíc.
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Znění usnesení
RO schvaluje uzavření Přílohy č. 1/2018 Smlouvy o regionálních
knihovnických
službách
v oblasti
doplňování
a
zpracování
knihovního fondu mezi příjemcem Obcí Šumice a poskytovatelem
Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana, p.o., Velehradská 714,
686 01 Uherské Hradiště. Předmětem přílohy smlouvy je služba
dodávání knih do obecní knihovny v celkové výši 30.000 Kč/rok
2018.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi zhotovitelem,
projektantem, Ing. arch. Martinem Veleckým, IČ 87382725, a
objednatelem Obcí Šumice. Předmětem smlouvy je vypracování
studie bytového objektu pro seniory o objemu 7 b.j., studie
řadových RD o objemu 5 RD a zastavovací studie celého areálu
včetně řešení IS, komunikací a zelených ploch. Součástí studie
je geodetické zaměření pozemku (8500 m2). Cena za studii je
70.000 Kč vč. DPH, termín vyhotovení je do 31.7.2018.
RO jmenuje komisi pro schválení účetní uzávěrky Obce Šumice za
rok 2017 ve složení: Ing. Vlastimil Hudeček, Pavel Chmura, Vít
Janíček DiS.
RO schvaluje
převedení
zlepšeného
hospodářského
výsledku
Základní školy Šumice, okres Uherské Hradiště, p.o., za rok
2017 ve výši 97.979,20 Kč následovně: 50 % do rezervního fondu
a 50 % do fondu odměn.
RO schvaluje
převedení
zlepšeného
hospodářského
výsledku
Mateřské školy Šumice, okres Uherské Hradiště, p.o., za rok
2017 ve výši 333,06 Kč do rezervního fondu.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci
projektu „Cesta za poznáním“ mezi mikroregionem Bojkovsko,
sdružením měst a obcí, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice a Obcí
Šumice. Předmětem smlouvy je realizace 2 školení členů a 130 ks
výtisků Turistického průvodce Bojkovskem za cenu 5.500 Kč.
RO schvaluje finanční dar na spolkovou činnost v roce 2018 pro
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů - ZO Šumice ve
výši 10.000 Kč.
RO schvaluje finanční dar na spolkovou činnost v roce 2018 pro
Oblastní spolek Českého červeného kříže Uherské Hradiště,
Místní skupinu Šumice, IČ 00426385, ve výši 15.000 Kč.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce 40 ks 900 l kompostérů
pro občany obce na základě projektu „Kompostéry pro občany obcí
Bojkovska“, který realizuje mikroregion v rámci OPŽP, mezi
mikroregionem Bojkovsko, sdružení měst a obcí, Sušilova 952,
687 71 Bojkovice a Obcí Šumice. Doba výpůjčky je do 31.12.2023,
poté budou kompostéry bezúplatně převedeny do vlastnictví obce.
Ruší se usnesení č. 365/R32/17 ze dne 8.6.2017.
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Znění usnesení
RO schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na
realizaci projektu „Kompostéry pro občany obcí Bojkovska“ ve
výši 16.445 Kč, mezi poskytovatelem Obcí Šumice a příjemcem
Bojkovsko, sdružení měst a obcí, Sušilova 952, 687 71
Bojkovice. Příspěvek byl poskytnut v roce 2017 k úhradě
vlastního podílu příjemce na nákup 40 ks 900 l kompostérů. Ruší
se usnesení č. 366/R32/17 ze dne 8.6.2017.
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