OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Výpis usnesení 17. jednání Rady obce Šumice
konaného dne 17. 2. 2016
Znění usnesení
RO
schvaluje
Smlouvu
o
zřízení
věcného
břemene
č.
OT-014330036253/002, jehož obsahem je právo zřídit, provozovat
a udržovat distribuční soustavu „Šumice, ČS1, kab. NN“ na
pozemcích p.č. 2096/2, 6323, 6325/12, 6327/96 a 6478 v
k.ú. Šumice u Uh. Brodu za jednorázovou náhradu ve výši 10.000
Kč mezi povinným Obcí Šumice, 687 31 Šumice 400 a oprávněným
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice. RO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
RO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku žákům ZŠ Šumice na
školní
lyžařský
výcvik
konaný
v lednu
2016
ve
Velkých
Karlovicích. Příspěvek pro 25 žáků bytem v Šumicích činí celkem
3.750 Kč.
RO schvaluje zadání projektu na REKONSTRUKCI LÁVKY PŘES OLŠAVU
projektové kanceláři J2L CONSULT, s.r.o., Brandlova 36,
695 01 Hodonín za cenu dohodou ve výši 58.080 Kč včetně DPH.
RO schvaluje provedení výměny vstupních dveří do lékárny Šumice
čp. 100 společností MONTPLAST Uherský Brod s.r.o., U Olšavy
2541, 686 01 Uherský Brod, za cenu 40.085 Kč vč. DPH.
RO schvaluje, že se obec Šumice v roce 2016 nepřipojí
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
RO schvaluje nový platový výměr řediteli ZŠ Šumice s platností
od 1.3.2016 (viz příloha č. 1).
RO schvaluje vypracování projektové dokumentace na stavbu
„LEVOBŘEŽNÍ VODNÍ NÁDRŽ NA ŘECE OLŠAVĚ“ ve třech stupních:
a) Záměr sloužící k ověření reálnosti stavby z důvodů
technických a majetkoprávních
b) Dokumentace pro územní rozhodnutí
a) Dokumentace pro vodoprávní a stavební povolení
Dokumentaci v rozsahu bodu b) a c) stavby vypracuje dle cenové
nabídky
92.000
Kč
vč.
DPH
projektová
kancelář
Arvita P spol. s.r.o., Příčná 1541, 765 02 Otrokovice.
RO
pověřuje
starostu
obce
k zadání
projektových
prací
stavebních a interiérových úprav pro:
a) Využití přísálí KD pro účely občanských obřadů
b) Stavební úpravy 2. NP budovy OÚ.
RO schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku, závazků a
inventarizaci účtů Obce Šumice za rok 2015.
RO schvaluje komisi pro účetní uzávěrku za rok 2015 ve složení:
Ing. Vlastimil Hudeček, předseda
Pavel Chmura, člen
Vít Janíček, DiS., člen.
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OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Znění usnesení
RO pověřuje starostu obce k jednání se společností FLORSTYL
s.r.o.,
Panská
25,
Kunovice,
o
zrušení
následné
péče
„Revitalizace veřejných prostranství v centru obce Šumice“ na
rok 2016 dle platné smlouvy v objemu 188.027 Kč. RO pověřuje
starostu obce k uzavření dodatku SoD na rok 2016 o maximálním
objemu prací za následnou péči v roce 2016 za cenu 63.000 Kč
včetně DPH.
V případě nedohody se zhotovitelem pověřuje RO starostu obce
k vypovězení platné smlouvy z důvodu jejího porušení ze strany
zhotovitele v roce 2015.
RO schvaluje přijetí finančního daru pro ZŠ Šumice ve výši
7.000 Kč.
RO pověřuje starostu obce k uzavření Smlouvy o dílo na dodávku
stavby „Oprava chodníku v centru obce Šumice“ o celkové ploše
260 m2 se společností H+H Petrov s.r.o., IČ 26277671, 695 65
Petrov 382, za cenu 340.010 Kč vč. DPH. Realizace je 03-04/2016
s podmínkou položení silniční obruby do doby pokládky AB
povrchu. Prvním náhradníkem je společnost HS Stavby s.r.o.,
Uherský Brod.
RO schvaluje odprodej nepoužívaného a provozu neschopného
neseného nářadí k malotraktoru:
- žací dvoububnový stroj čelní BČS 130 (pořízený v roce 1999,
účetní cena je 0),
- obraceč a lemovač sena (pořízený v roce 1999, účetní cena je
0),
za souhrnnou cenu 5.000 Kč. Kupujícím je V. J., bytem Šumice.
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