OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Výpis usnesení z 12. jednání Rady obce Šumice
konaného dne 9. 1. 2020
Znění usnesení
RO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 100350 o
dodávce elektrické energie pro Obec Šumice mezi dodavatelem NWT
a.s., nám. Míru 1217, 768 24 Hulín a zákazníkem Obcí Šumice.
Dodatek rozšiřuje smlouvu o jedno odběrné místo - Šumice čp.
102. U budovy čp. 102 jsou dvě odběrná místa (přímotop).
RO schvaluje rozdělení výnosu sbírky Vánočního benefičního
koncertu, který se konal 21.12.2019, ve výši 129.630 Kč
následovně:
 Nadační fond dětské onkologie Krtek, Brno
33 630 Kč
 Šance Olomouc, o.p.s., při FN a LFUP Olomouc
32 000 Kč
 Nadace pro transplantace kostní dřeně, Plzeň
32 000 Kč
 Nadace Dobrý anděl
32 000 Kč.
RO schvaluje uzavření darovacích smluv na poskytnutí finančních
darů mezi nadacemi a Obcí Šumice.
RO schvaluje, aby Základní škola Šumice přijala finanční dar od
dárce ve výši 5.000 Kč ve prospěch činnosti žáků.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o svozu a uložení komunálního a
ostatního odpadu na skládku pro obec Šumice pro rok 2020 mezi
zhotovitelem RUMPOLD UHB, s.r.o., Předbranská 415, 688 01 Uh.
Brod a objednatelem Obcí Šumice.
RO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových
prostor
na
Šumice
čp.
100
kavárna
Jadranka
mezi
pronajímatelem Obcí Šumice a nájemcem Kristýnou Urbánkovou,
bytem Šumice 274, IČ 03566714, ve smyslu usnesení č.148/R11/19
za následujících podmínek:
 měsíční nájem bez energií a dalších poplatků je 2000 Kč.
 nájemce bude hradit nájemné a další poplatky za spotřeby
energií
zálohově v měsíčních splátkách
 neuhrazení dvou měsíčních splátek po sobě je důvodem
k ukončení
 nájmu v daném měsíci
 nedodržování provozní doby stanovené nájemní smlouvou je
důvodem
k ukončení nájmu
 rušení nočního klidu hosty a návštěvníky kavárny po 22:00
hodině
je důvodem k ukončení nájmu
 smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu určitou od 1.1.2020
do 31.12.2020
 pronajímatel si vyhrazuje právo uzavřít provoz kavárny
z důvodů případných stavebních oprav.
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OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Znění usnesení
RO schvaluje dispoziční a koncepční řešení, upravenou variantu
A obecní knihovny v budově čp. 398 předloženou projektantem.
RO schvaluje projekt školního hřiště u budovy ZŠ Šumice pro
potřebu hodin tělesné výchovy.
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