OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Výpis usnesení z 15. jednání Rady obce Šumice
konaného dne 5. 5. 2020

Znění usnesení
RO schvaluje pořadí soutěže veřejné zakázky na stavební práce
akce „Oprava MK ulice Kút Šumice“. Pořadí uchazečů dle ceny,
Kč, vč. DPH:
1/ STRABAG a.s.
1.426.133,00
2/ SWIETELSKY stavební s.r.o.
1.460.799,00
3/ Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. 1.554.474,00
RO pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo s vítězem
výběrového řízení, se společností STRABAG a.s., Kačírkova
982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice.
RO schvaluje pořadí soutěže veřejné zakázky na stavební práce
akce „Oprava chodníků v ulici Kút - Šumice“. Pořadí uchazečů
dle ceny, Kč, vč. DPH:
1/ STRABAG a.s.
1.185.563,34
2/ SWIETELSKY stavební s.r.o. 1.197.642,31
3/ H+H Petrov s.r.o.
1.251.827,00
RO pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo s vítězem
výběrového řízení, se společností STRABAG a.s., Kačírkova
982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice.
RO schvaluje pořadí soutěže veřejné zakázky na stavební práce
akce „Modernizace MŠ Šumice – 3 třídy, Šumice čp. 470“.
Pořadí uchazečů dle ceny, Kč, vč. DPH:
1/ LISONĚK, s.r.o.
4.455.920,98
2/ PaPP, spol. s r.o.
4.737.853,40
3/ 3V & H, s.r.o.
4.839.999,00
RO pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo s vítězem
výběrového řízení, se společností LISONĚK, s.r.o., Stolařská
491, 688 01 Uherský Brod. SoD je potřebná příloha k žádosti o
dotaci podané na MF ČR.
RO schvaluje realizaci akce „Modernizace MŠ Šumice - 3 třídy,
Šumice
čp.
470“
ve
variantě
„optimalizace
nákladů“
za
předpokladu, že celou akci bude Obec Šumice financovat z
vlastních prostředků. Varianta „optimalizace nákladů“ znamená
realizovat jenom ty položky, které se týkají modernizace 3.
třídy. Vzhledem k situaci dané koronavirovou epidemií je nutno
využít uzavření MŠ a zahájit stavební práce neprodleně. RO
pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo se společností
LISONĚK s.r.o., předmět plnění bude redukován dle optimalizace
PD vypracované projektantem. Zahájení stavebních prací 05/2020.
RO schvaluje přestěhování obecní knihovny z budovy MŠ čp. 470
do stavebně upravených prostor budovy bývalé Jednoty čp. 398.
Stěhování knih a mobiliáře proběhne ve dnech 13. až 15. května
2020. Tím se uvolní plocha pro modernizaci 3. třídy MŠ
s možností zahájení stavebních prací od 21. týdne 2020.
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Znění usnesení
RO schvaluje uzavření Smlouvy o správě svěřeného majetku, jedná
se o nádoby na plast a papír 1100 l – 22 ks a plastové nádoby
na sklo 1,8 m3 – 4 ks, mezi majitelem nádob Sdružení měst a obcí
východní Moravy, tř. T. Bati 5146, 760 01 Zlín a správcem Obcí
Šumice.
Jedná
se
o
dotovanou
akci,
po
skončení
doby
udržitelnosti projektu (31.12.2025), bude majetek bezúplatně
předán správci. Dofinancování projektu je 34.418,11 Kč.
RO schvaluje objednávku na vyhotovení 5 monitorovacích zpráv,
pětiletého období udržitelnosti akce „Zvýšení bezpečnosti
chodců v obci Šumice“. Zhotovitel: IS Projekt, s.r.o., Na
Chmelnici 2166, 688 01 Uherský Brod.
Cena za jednu
monitorovací zprávu je 3000,00 Kč bez DPH.
RO schvaluje objednávku specializovaných údržbových prací
umělého trávníku víceúčelového hřiště TJ Šumice, plocha 960 m2.
Věcné
plnění
je
očištění
povrchu,
strojní
provzdušnění
kartáčovým strojem, celoplošné doplnění vsypu křemičitého
písku, revize spojů. Zhotovitel PAVER s.r.o., Veselá 185, 763
15 Slušovice. Cena na základě nabídky, dohodou 33.675,00 Kč vč.
DPH.
RO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč
Oblastnímu spolku ČČK – MS ČČK Šumice. Dar pokryje zvýšené
náklady na materiál, šití ochranných roušek, příze na zdravotní
obvazy aj.
RO ruší usnesení č. 196/R14/20, kterým schválila záměr připojit
se ke společnému projektu Mikroregionu Bojkovsko pořídit a
vybavit naši obec elektronickou úřední deskou s dalšími
informačními funkcemi, monitor 55“. Důvodem byla nevhodná
struktura předloženého rozpočtu společného projektu.
RO schvaluje podání žádosti na výzvu MV o účelovou investiční
dotaci
na
stavbu
„Stavební
úpravy
hasičské
zbrojnice“.
Vypracovaná studie celé stavby, která zahrnuje Technické služby
OÚ, byla dopracována dle požadavků a stavebních směrnic HZS ČR.
Z předložených variant byla vybrána varianta č. 2.
RO
schvaluje
uzavření
Pachtovní
smlouvy
mezi pachtýřem
Zemědělským podílnickým družstvem Nezdenice a propachtovatelem
Obcí Šumice. Družstvo hospodaří na půdě ve vlastnictví Obce
Šumice o výměře 1,7354 ha, celková výše pachtu je 3650,00
Kč/rok.
RO schvaluje otevření provozu Mateřské školy Šumice, která byla
uzavřena dne 16.3.2020 v souvislosti se zavedením krizového
opatření dle Usnesení vlády ČR č. 215 ze dne 15.3.2020.
Mateřská škola bude otevřena od 11. května 2020 v režimu pro
děti obou zaměstnaných rodičů nebo samoživitelů a pro děti
v předškolním vzdělávání. Od 18. května 2020 bude otevřena
v plném režimu a kapacitě MŠ pro všechny děti. Provoz MŠ
v období do konce školního roku 2019/2020 se musí řídit
metodikou vydanou MŠMT v Praze dne 30.4.2020.
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Znění usnesení
RO schvaluje pořízení mobiliáře, laviček a odpadkových košů do
veřejného
prostoru,
bezúdržbového
provedení,
využití
recyklovaných plastů, výrobce KOVO-ART, lavička MOON - 6 ks,
odpadkový koš ANETA – 5 ks, cena 40.656,00 Kč vč. DPH, balného
a dopravy do Šumic.
RO schvaluje a potvrzuje své rozhodnutí, že Obec Šumice bude
zatím plnit výdajovou část rozpočtu obce na rok 2020 podle
schváleného rozpočtu. RO bere na vědomí informaci ministryně
financí, JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D., kterou zaslala
29.4.2020 na Svaz měst a obcí. Ministryně MF informuje obce o
prognóze příjmů RUD obcím, které budou sníženy až o 15 % oproti
RUD roku 2019. Současně ministryně MF vyzývá obce, aby se
podílely na obnovení ekonomického růstu právě tím, že nebudou
utlumovat svou investiční aktivitu.
RO schvaluje provedení plánované opravy MK Za Drahou. Jedná se
o položení AB krytu v ploše 1600 m2. Zhotovitelem stavby bude
vítěz soutěže na opravu MK Kút, STRABAG a.s. RO pověřuje
starostu obce k podpisu SoD na položení krytu AB v ul. Za
Drahou, cena bude stanovena na základě jednotkových cen
z nabídky na opravu MK Kút.
RO schvaluje rozpočtové opatření Obce Šumice č. 1/2020.
RO schvaluje krátkodobý pronájem sálu kulturního domu Farnímu
úřadu Šumice za účelem pořádání bohoslužeb. Termín pronájmu je
od 8.5.2020 do 31.5.2020 včetně. Nájem je bezúplatný. Podmínkou
pronájmu je, že nájemce, Farní úřad Šumice, se zaváže, že bude
dodržovat všechna platná usnesení Vlády ČR, která se týkají
krizových opatření vydaných v souvislosti s výskytem koronaviru
na území ČR.
Do doby trvání nájmu sálu KD farnímu úřadu nebudou prostory KD
pronajímány jiným nájemcům.
Do doby přijetí a platnosti nového usnesení Vlády ČR, které by
umožnilo pořádání soukromých oslav ve standartním režimu (tím
je
myšleno
zrušení
omezení
nařizujících
nošení
roušek,
dodržování odstupových vzdáleností, konzumace jídla a nápojů
apod.) nebude OÚ Šumice prostory KD pronajímat.
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