Výpis usnesení
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Šumice
konaného dne 27. 3. 2018

Usnesení č. 162/2018
ZO schvaluje návrh schodkového rozpočtu Obce Šumice na rok 2018 o rozsahu příjmů pol.
1111 – 4999 tj. 26.000.000 Kč, rozsahu výdajů pol. 5000 – 6999 tj. 30.200.000 Kč, vyšší
výdaje budou kryty pol. 8115 – zapojením částečného zůstatku předešlého roku ve výši
4.200.000 Kč.
Usnesení č. 163/2018
ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Šumice č. 1/2018 ve výši 50.000 Kč na zabezpečení krmiva pro zvěř, nákup PHM,
opravu a budování mysliveckých zařízení a opravu a nátěr plechové střechy na myslivecké
chatě mezi poskytovatelem Obcí Šumice, 687 31 Šumice 400 a příjemcem dotace
Mysliveckým spolkem Niva, z.s., 687 31 Šumice 400. ZO pověřuje starostu vypracováním
smlouvy a souvisejícími úkony.
Usnesení č. 164/2018
ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Šumice č. 2/2018 ve výši 48.000 Kč na pořízení krojů a rekvizit pro soubor Dřinky,
dopravu účinkujících na vystoupení, účasti na soutěžích a pořízení podpůrných materiálů,
mezi poskytovatelem Obcí Šumice, 687 31 Šumice 400 a příjemcem dotace Folklorním
souborem SVĚTLOVAN, z.s., Husova 684, 687 71 Bojkovice. ZO pověřuje starostu
vypracováním smlouvy a souvisejícími úkony.
Usnesení č. 165/2018
ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 3/2018 o poskytnutí investiční dotace
z rozpočtu obce Šumice ve výši 35.000 Kč na nákup zahradní boudy a neinvestiční dotace ve
výši 15.000 Kč na podporu spolkové činnosti (nákup léčiv, výrobu vlastních etiket, medocukr.
těsta, mezistěn a podporu vzdělávacích akcí), mezi poskytovatelem Obcí Šumice, 687 31
Šumice 400 a příjemcem dotace Českým svazem včelařů, z.s., základní organizace Šumice,
687 31 Šumice 400. ZO pověřuje starostu vypracováním smlouvy a souvisejícími úkony.

Usnesení č. 166/2018
ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Šumice č. 4/2018 ve výši 25.000 Kč na opravu požeráků, údržbu hospodářské budovy a
okolí rybníků, údržbu rybochovných zařízení, úhradu elektrické energie a na školení a výcvik
mladých rybářů, mezi poskytovatelem Obcí Šumice, 687 31 Šumice 400 a příjemcem dotace
Spolkem Rybníkářství Jezera Šumice, 687 31 Šumice 445. ZO pověřuje starostu
vypracováním smlouvy a souvisejícími úkony.
Usnesení č. 167/2018
ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Šumice č. 5/2018 ve výši 40.000 Kč na provoz charitní pečovatelské služby Uherský
Brod mezi poskytovatelem Obcí Šumice, 687 31 Šumice 400 a příjemcem dotace Oblastní
charita Uherský Brod, Mariánské nám. 13, 688 01 Uherský Brod. ZO pověřuje starostu
vypracováním smlouvy a souvisejícími úkony.
Usnesení č. 168/2018
ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Šumice č. 6/2018 ve výši 60.000 Kč na nákup dresů pro družstvo dorostenek a žen,
nákup altánku pro mladé hasiče, nákup pneu pro dopravní automobil, nákup baterií pro
automobil a závodní stříkačky a na soutěžní činnost mladých hasičů, mezi poskytovatelem
Obcí Šumice, 687 31 Šumice 400 a příjemcem dotace SH ČMS – SDH Šumice, 687 31
Šumice 400. ZO pověřuje starostu vypracováním smlouvy a souvisejícími úkony.
Usnesení č. 169/2018
ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 7/2018 o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu obce Šumice ve výši 160.000 Kč, z toho fotbal. oddílu 130.000 Kč na vodu,
energie, dopravu mužstev na fotbalové zápasy, náklady na materiál, služby a mzdy zajišťující
provoz a údržbu sportovišť a tenis. oddílu 30.000 Kč na repasi závlahového systému, údržbu
sportoviště a nákup herních předmětů pro tenisovou přípravku, mezi poskytovatelem Obcí
Šumice, 687 31 Šumice 400 a příjemcem dotace TJ Šumice z.s., 687 31 Šumice 400. ZO
pověřuje starostu vypracováním smlouvy a souvisejícími úkony.
Usnesení č. 170/2018
ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Šumice č. 8/2018 ve výši 30.000 Kč na úhradu odměny pro lektorku kursu cvičení
paměti, podporu kulturních a společenských akcí, na částečnou úhradu nákladů na dopravu
zájezdů a na nákup materiálu a služeb, mezi poskytovatelem Obcí Šumice, 687 31 Šumice
400 a příjemcem dotace Klubem seniorů Šumice, z.s., 687 31 Šumice 400. ZO pověřuje
starostu vypracováním smlouvy a souvisejícími úkony.

Usnesení č. 171/2018
ZO schvaluje bezúplatnou směnu části pozemku p.č. 2722/73 o výměře 1181 m2, části
pozemku p.č. 2792/2 o výměře 102 m2 a části pozemku p.č. 6316/3 o výměře 42 m2 (nově dle
GP pozemek p.č. 2722/299 o výměře 1325 m2), vše v k.ú. Šumice u Uh. Brodu a ve
vlastnictví Obce Šumice za pozemek p.č. 2510/81 o výměře 1690 m2 v k.ú. Šumice u Uh.
Brodu vlastníka MOEL, s.r.o., 687 31 Šumice 511. Oba směňované pozemky jsou zařazeny
v kategorii D - plocha pro dopravu (plocha ÚP pro obchvat obce Šumice). Účelem směny je
umožnění přístupu vlastníka na svůj pozemek, který leží v ploše ÚP označené V - plocha pro
výrobu. Náklady spojené se směnou pozemků hradí MOEL, s.r.o. ZO současně ruší Usnesení
ZO č. 143/2017 ze dne 9.11.2017.
Usnesení č. 172/2018
ZO schvaluje na základě Usnesení č. 80/2016 prodej:
 pozemku p.č. 4315/22 o výměře 420 m2, části pozemku p.č. 4315/23 o výměře 4 m2,
části pozemku p.č. 4315/21 o výměře 379 m2 a části pozemku p.č. 4315/20 o výměře
26 m2 (nově dle GP pozemek p.č. 4315/22 o výměře 829 m2) manželům P. a B. Z.,
bytem Šumice
 části pozemku p.č. 4315/19 o výměře 1072 m2 a části pozemku p.č. 4315/18 o výměře
67 m2 (nově dle GP pozemek p.č. 4315/19 o výměře 1139 m2) paní M. W., bytem
Šumice
 pozemku p.č. 4315/6 o výměře 102 m2, části pozemku p.č. 4315/17 o výměře 941 m2
(nově dle GP pozemek p.č. 4315/17 o výměře 1043 m2) panu O. P., bytem Šumice
 části pozemku p.č. 4315/16 o výměře 968 m2, části pozemku p.č. 4315/15 o výměře
103 m2 a části pozemku p.č. 4315/17 o výměře 49 m2 (nově dle GP pozemek p.č.
4315/16 o výměře 1120 m2) paní Z. J., bytem Šumice
 pozemku p.č. 4315/27 o výměře 230 m2, části pozemku p.č. 4315/11 o výměře 199 m2
a části pozemku 4315/12 o výměře 798 m2 (nově dle GP pozemek p.č. 4315/27 o
výměře 1227 m2) manželům B. a J. V., bytem Šumice
 části pozemku p.č. 4315/28 o výměře 1116 m2 a části pozemku p.č. 4315/9 o výměře
218 m2 (nově dle GP pozemek p.č. 4315/28 o výměře 1334 m2) panu V. Ž., bytem
Šumice .
vše v k.ú. Šumice u Uh. Brodu za cenu 20 Kč/m2, dle GP č. 824-31/2017 ze dne 22.11.2017.
Náklady spojené s převodem nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí hradí kupující. ZO
pověřuje starostu obce k podpisu smluv.
Usnesení č. 173/2018
ZO schvaluje na základě Usnesení č. 80/2016 prodej pozemku p.č.st. 611/2 o výměře 8 m2
v k.ú. Šumice u Uh. Brodu manželům P. a B. Z., oba bytem Šumice
, za cenu 20 Kč/m2 +
21 % DPH. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí hradí
kupující. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.

Usnesení č. 174/2018
ZO schvaluje na základě Usnesení č. 80/2016 záměr obce na prodej částí pozemků p.č.
5328/13, 5328/14, 5328/15 a pozemků p.č.st. 658/11 a p.č.st. 658/8, vše v k.ú. Šumice u Uh.
Brodu dle GP č. 823-280/2017 ze dne 19.2.2018.
Usnesení č. 175/2018
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Šumice č. 1/2018, o nočním klidu. Současně
se ruší Obecně závazná vyhláška obce Šumice č. 1/2017.
Usnesení č. 176/2018
ZO schvaluje spolufinancování akce „Úprava křižovatky silnice II/495 s místní komunikací u
železničního přejezdu P7982“ ze strany obce Šumice.
Usnesení č. 177/2018
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi prodávajícím V. F., bytem ,
Bojkovice a kupujícím Obcí Šumice. Předmětem smlouvy je část pozemku p.č. 241/1 v k.ú.
Šumice u Uh. Brodu o přibližné výměře 16 m2 za cenu 500 Kč/m2. Přesná výměra bude
upřesněna po vypracování GP. Obec kupuje předmětnou část p.č. 241/1 pro vybudování
místní komunikace. Cena odpovídá ceně pozemku, za kterou prodávající pozemek v roce
2016 pořídila.
Usnesení č. 178/2018
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
povinným V. F., bytem Bojkovice a oprávněným Obcí Šumice. Předmětem věcného břemene
je uložení vedení inženýrských sítí na pozemku povinného. Jedná se o část stavebního
pozemku p.č. 241/1 v k.ú. Šumice u UB o výměře 48 m2 za jednorázovou úplatu ve výši
2.000 Kč. Po realizaci rozvodů IS bude rozsah věcného břemene vyznačený v geometrickém
plánu, potvrzeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský
Brod. Geometrický plán bude tvořit nedílnou součást smlouvy o zřízení věcného břemene.

