Výpis usnesení
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Šumice
konaného dne 21. 3. 2016
Usnesení č. 59/2016
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi budoucím
povinným Slováckými vodárnami a kanalizacemi a.s., se sídlem Za Olšávkou 290,
686 01 Uherské Hradiště a budoucím oprávněným Obcí Šumice, 687 31 Šumice 400,
o zřízení věcného břemene spočívající s bezplatným užíváním účelové komunikace na
částech pozemků pod komunikací k ČS 4 p.č. 4361/32, 4361/33, 4361/34 a 4361/45 v k.ú.
Šumice u Uherského Brodu. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 60/2016
ZO schvaluje podle § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a podle § 47 odst. 5 a § 55 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování územního plánu Šumice v uplynulém období
06/2011–11/2015, jejíž součástí je i zadání změny č. 1 územního plánu Šumice.
ZO schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu Šumice.
ZP žádá Městský úřad Uherský Brod, Odbor rozvoje města, Oddělení územního
plánování ve smyslu § 6 odst. 1, písm. c) stavebního zákona o pořízení změny č. 1
územního plánu Šumice.
Určeným členem zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem bude starosta obce
Ing. Josef Jančář.
Usnesení č. 61/2016
ZO schvaluje návrh schodkového rozpočtu obce Šumice na rok 2016 o rozsahu příjmů
pol. 1111 – 4999, tj. 22.330.000 Kč a o rozsahu výdajů pol. 5000 – 6999, tj. 27.990.000 Kč.
Vyšší výdaje budou kryty pol. 8115 – zůstatkem předešlého roku ve výši 5.660.000 Kč.
Usnesení č. 62/2016
ZO schvaluje nákup pozemků veřejné plochy p.č. 4740/3 o výměře 151 m2 a p.č. 4740/18
o výměře 91 m2, vše v k.ú. Šumice u Uherského Brodu za cenu 50 Kč/m2 od Josefa Ulka,
Zarámí 4085, 760 01 Zlín. Náklady za vklad do KN, vyhotovení kupní smlouvy a daň
z nabytí nemovité věci hradí kupující.

