OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Výpis usnesení z 1. jednání Rady obce Šumice
konaného dne 15. 11. 2018

Znění usnesení
RO schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční
soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12443238, kterou
se navyšuje instalovaný příkon elektřiny na cvičišti SDH Šumice
na 3 x 25 A, mezi žadatelem Obcí Šumice a provozovatelem
distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera
2151/6, 370 01 České Budějovice 7. Obec Šumice zaplatí podíl na
oprávněných nákladech 4500 Kč za navýšení o 9 A.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční
soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12443232, kterou
se zřizuje nové odběrné místo pro napájení kabelové televize
před RD čp. 473 o instalovaném příkonu 1 x 4 A, mezi žadatelem
Obcí
Šumice
a
provozovatelem
distribuční
soustavy
E.ON
Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
7. Obec Šumice zaplatí podíl na oprávněných nákladech 800 Kč.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o dodávkách kuchyňského oleje a
tuku na odběr odpadu, katalog. č. 20 01 25 „Jedlý olej a tuk“
v souladu se zákonem o odpadech, mezi dodavatelem Obcí Šumice a
odběratelem FRITEX s.r.o.,
675 01 Vladislav 70, IČ 29298555.
Fritex poskytl obci sběrné nádoby a za odebraný olej a tuk
zaplatí obci 1 Kč/l.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování studie
proveditelnosti, která je přílohou žádosti o dotaci z IROP na
akci „Zvyšování bezpečnosti chodců v rámci obce Šumice –
železniční přejezd na horním konci“, mezi objednatelem Obcí
Šumice a zhotovitelem Regionální rozvojová agentura Východní
Moravy, Tř. T. Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ 45659176. Cena za
studii proveditelnosti je 48.400 Kč vč. DPH a jedná se o
uznatelnou položku.
RO schvaluje pokácení 1 ks stříbrného smrku (obvod 160 cm)
rostoucího ve veřejném prostoru na soukromém pozemku p.č. 327/4
v k.ú. Šumice u Uh. Brodu. Žadatelem je majitelka pozemku paní
P. K., bytem Šumice . Smrk dosáhl své biologické zralosti, je
to soliter, majitelka má obavy z následků vývratu smrku na její
RD a veřejný prostor.
RO schvaluje úhradu věcného daru, koupi 4 ks náhradních
hokejových dresů pro občanský spolek HC ŠUMIČTÍ SOKOLI za cenu
3.981 Kč. Podmínkou dárce je umístění loga, znaku obce Šumice o
velikosti 7 * 9 cm na všechny dresy spolku. RO současně
schvaluje úhradu nájmu za 1,5 hod. pronájmu ledové plochy na
zimním stadionu v Uherském Brodě za účelem bruslení šumické
veřejnosti. Pořadatelem vánočního veřejného bruslení je spolek
HC ŠUMIČTÍ SOKOLI.
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Znění usnesení
RO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč pro
FS Světlovan z.s., Husova 684, 687 71 Bojkovice, IČ 62831682,
který bude sloužit na částečnou úhradu cestovních nákladů
souboru na Mezinárodní folklorní festival v Ambatoe v Ekvádoru.
FS Světlovan je zřizovatelem DFS Dřinky, který působí v naší
obci.
FS
Světlovan
umístí
logo
obce
Šumice
na
všech
propagačních materiálech spojených s účasti FS Světlovan na
festivalu v Ekvádoru, také uvede obec Šumice jako sponzora na
svém webu.
RO schvaluje poskytnutí finačního daru ve výši 3.000 Kč na
zřízení nového bybyboxu ve Vsetíně. Příjemcem daru je Babybox
pro odložené děti – STATIM, z.s., Pod Oborou 88, 104 00 Praha
10, IČ 27006891.
RO schvaluje zahájení přípravných prací akce „Rekonstrukce
kabin TJ Šumice“. Rada obce pověřuje starostu obce, aby
společně s vedením spolku TJ Šumice z.s. připravil dílčí
odbytové rozpočty jednotlivých řemesel, které nabídnou stavební
firmy s předností se sídlem v Šumicích. Starosta obce připraví
jednotlivé smlouvy o dílo s vybranými dodavateli. Přípravné a
bourací práce provedou členové TJ brigádnicky. Zařazení akce do
rozpočtu obce Šumice 2019 schválí obecní zastupitelstvo
v 12/2018. Cílem je provedení rekonstrukce kabin do zahájení
fotbalové sezony 2019.
RO schvaluje uzavření Dohody o rezervaci veřejného prostranství
pro umístění pouťových atrakcí
v termínu šumických hodů
v letech 2019 – 2022 mezi pronajímatelem Obcí Šumice a
provozovatelem tech. lidové zábavy Františkem Rumlem, 742 53
Kunín 462, IČ 11182016. Pronajímatel si vyhrazuje právo nájemní
smlouvu
zrušit
z důvodů
nespokojenosti
s provozovatelem
atrakcí.
RO schvaluje pro volební období 2018 – 2022 jako oddávající
zastupitele Ing. Josefa Jančáře a Václava Marka.
RO schvaluje 50% slevu na pronájem KD a kavárny (netýká se
nákladů na spotřebu energie apod.) pro kmenové zaměstnance OÚ a
zastupitele obce. Sleva se týká soukromých akcí jako je sňatek
zaměstnance a zastupitele vlastní nebo jejich dětí. Dále se
sleva týká životních jubileí zastupitelů, zaměstnanců a jejich
životních partnerů. Netýká se jubileí jejich dětí.
RO schvaluje vypsání záměru na pronájem kavárny JADRANKA:
• doba nájmu: 1.1.2019 až 30.9.2019, do zahájení rekonstrukce
• minimální nájemné: 3000 Kč/měs., náklady na ostatní nebyt.
služby nejsou v ceně nájmu.
V případě pokračování nájmu stávající nájemkyně je podmínkou
nového pronájmu úhrada všech nedoplatků k 31.12.2018.

E-mail: obec@sumice.cz http://www.sumice.cz

IČ: 00291404

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Uherský Brod

Číslo
usnesení
7/R1/18

8/R1/18

9/R1/18

10/R1/18

11/R1/18
12/R1/18

13/R1/18

č.ú.:4722-721/0100

OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Znění usnesení
RO schvaluje u všech nájemních obecních bytů prodloužení
nájemních smluv na dobu neurčitou. Podmínkou je řádné placení
nájemného a vyrovnání nedoplatků k 31.12.2018.
Všechny nájemní smlouvy budou od 1.1.2019 vypracovány dle vzoru
NOZ č.89/2012 Sb.
O případném zvýšení nájemného s využitím Indexu CPI (přírůstek
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) dle údajů ČSÚ
rozhodne zastupitelstvo obce v 12/2018.
RO schvaluje záměr obce na prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem nebyt. prostor v přízemí OÚ (denní místnost lékařek)
do 31.12.2025.
Dále RO schvaluje záměr obce na pronájem:
• 2 parkovacích stání na pozemku p.č. 6392/1 v k.ú. Šumice u
Uh. Brodu
• 5 parkovacích stání na pozemku p.č. 6394/1 v k.ú. Šumice u
Uh. Brodu
na dobu neurčitou za cenu 200 Kč/1 parkovací stání/rok.
RO schvaluje vyřazení DDHM z majetku Základní školy Šumice dle
předložených seznamů č. 1 až 4 v celkové hodnotě 116.785,68 Kč.
RO schvaluje Základní škole Šumice přijetí daru ve výši 5.000
Kč na pořízení sportovních dresů pro žáky ZŠ.
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