Výpis usnesení
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šumice
konaného dne 19.12.2018

Usnesení č. 13/2018
ZO schvaluje složení výborů a komisí ZO pro volební období 2018 – 2022 (viz příloha).
Odměna předsedům výborů a komisí bude vyplácena od 1. ledna 2019.

Usnesení č. 14/2018
ZO vyslovuje souhlas s uzavřením dohody o provedení práce mezi Obcí Šumice a Ludmilou
Synčákovou, neuvolněnou zastupitelkou obce, pro volební období 2018-2022 v rozsahu max.
300 hod./rok.

Usnesení č. 15/2018
ZO schvaluje pro volební období 2018-2022 poskytování cestovních náhrad uvolněnému
starostovi a místostarostovi podle vnitřní směrnice obecního úřadu upravující cestovní
náhrady zaměstnanců.

Usnesení č. 16/2018
ZO schvaluje pro volební období 2018-2022 čerpání zaměstnaneckých benefitů ze sociálního
fondu pro uvolněného starostu a místostarostu a to za podobných podmínek a ve stejné výši
jako u zaměstnanců obce.

Usnesení č. 17/2018
ZO schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria Obce Šumice pro rok 2019 dle přílohy, do
doby schválení rozpočtu Obce Šumice pro rok 2019.

Usnesení č. 18 /2018
ZO schvaluje Rozpočtové opatření Obce Šumice č. 6/2018.

Usnesení č. 19 /2018
ZO schvaluje bezúplatnou směnu obecního pozemku p.č. 217/3 o výměře 38 m2 a části
pozemku p.č. 217/2 o výměře 11 m2 za část pozemku p.č. 483 o výměře 33 m2, vše v k.ú.
Šumice u Uh. Brodu vlastníka Ing. M. P., bytem , a to dle GP č. 866-26/2018. O náklady na
vypracování směnné smlouvy a návrhu na vklad do KN se podělí obě strany rovným dílem.

Usnesení č. 20/2018
ZO schvaluje na základě Usnesení č. 80/2016 prodej části pozemku p.č. 6391/1 o výměře
55 m2 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu dle GP č. 864-20/2018 paní Z. B., bytem
, za cenu
20 Kč/m2 + 21 % DPH. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

Usnesení č. 21/2018
ZO schvaluje sídlo spolku Besedníci z.s. na adrese Šumice 400, 687 31 Šumice.

Usnesení č. 22/2018
ZO pověřuje starostu obce k vydání souhlasného stanoviska Obce Šumice k DUR stavby
SŽDC „REKONSTRUKCE ZASTÁVKY ŠUMICE“ jenom za předpokladu, že polohové
umístění přístupové rampy k nástupišti železniční zastávky v místě stávajícího křížení
železnice a přechodu MK nevytvoří stavební bariéru ve směru bezbariérové trasy pro chodce
ze směrů sever/jih. Stavební bariérou ve směru S/J rozumíme konstrukci rampy, která odklání
bezbariérovou trasu pro chodce z ulice Kút na místní komunikaci, kolem RD čp. 37, kde nelze
polohově umístit chodník.
Druhou podmínkou pro vydání souhlasného stanoviska je, že projekt SŽDC
„REKONSTRUKCE ZASTÁVKY ŠUMICE“ bude respektovat schválený projekt Obce
Šumice „Vytvoření zázemí pro přestupní terminál v Šumicích“ IČ/IROP 117D03B000345,
stavební povolení č.j. OS-D/3266/17-4/Mi vydané dne 18.04.2018.
ZO požaduje po SŽDC písemnou odpověď na otázku důvodu přemístění železniční zastávky
Šumice.
Usnesení č. 23/2018
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR 2019+, PODPORA OBNOVY MK
na opravu MK Kút v Šumicích, RN = 1,73 mil. Kč a druhou žádost z programu MŠMT na
vybudování ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ u ZŠ ŠUMICE o plánovaných RN = 0,8 mil. Kč.

