OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Výpis usnesení z 24. jednání Rady obce Šumice
konaného dne 11. 8. 2016

Znění usnesení
RO schvaluje Základní škole Šumice přijetí účelově určeného
finančního daru ve výši 22.502 Kč od nadace WOMEN for WOMEN,
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, v rámci projektu
„Obědy pro děti“.
RO schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem nebytových
prostor lékárny v budově Šumice čp. 100 mezi pronajímatelem
Obcí Šumice, 687 31 Šumice 400 a nájemcem Lékárnou Bánov
s.r.o., se sídlem Bánov 682, 687 54 Bánov. RO pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy.
RO schvaluje úhradu pronájmu schodolezu pro budovu ZŠ Šumice ve
školním roce 2016/2017 ve výši výši 20.000 Kč vč. DPH od
pronajímatele MEDEOS s.r.o., Domažlická 1256/1, 130 00 Praha.
RO pověřuje starostu obce k pořízení schodolezu do vlastnictví
Obce Šumice s využitím možných dotací.
RO schvaluje finanční dar Uherskohradišťské nemocnici a.s. ve
výši 9.550 Kč na podporu projektu „Řekni to svou lavičkou…“,
tj. zakoupení 1 ks lavičky + nerezového štítku, která bude
umístěna v areálu nemocnice.
RO schvaluje zadání studie proveditelnosti akce „Levobřežní
vodní plochy a mokřady u řeky Olšava v k.ú. Šumice“ u
společnosti ARVITA P spol. s r.o. Příčná 1541, 765 02
Otrokovice za cenu 41.140 Kč vč. DPH.
RO schvaluje zadání hydrogeologického průzkumu pro akci
„Levobřežní vodní plochy a mokřady u řeky Olšava v k.ú. Šumice“
u společnosti Vodní zdroje Holešov a.s., Tovární 1423/7, 769 01
Holešov, za cenu 10.000 Kč vč. DPH.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na provedení projektových
prací pro akci „LC Šumice“, tj. vypracování projektové
dokumentace pro stavební povolení včetně projednání, geodetické
zaměření staveniště a geotechnický průzkum pro akci LESNÍ CESTA
ŠUMICE dl. 1,2 km za cenu 118.592 + DPH, mezi objednatelem Obcí
Šumice, 687 31 Šumice 400 a zhotovitelem Regioprojekt Brno,
s.r.o., Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno. RO pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy.
PD bude přílohou pro podání žádosti na SZIF v programu rozvoje
venkova.
RO schvaluje uzavření Kupní smlouvy na odkoupení nového
barového pultu, barového zápultí a příslušenství pořízené
v roce 2015 v kavárně Peklo v KD Šumice čp. 400 za cenu 10.000
Kč. mezi prodávajícím Michaelou Horeckou bytem ul. J. Hlobila
2627, 688 01 Uherský Brod a kupujícím Obcí Šumice, 687 31
Šumice 400. RO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Znění usnesení
RO schvaluje od 1.9.2016 provozování prostor bývalé kavárny
Peklo v Kulturním domě Šumice čp. 400 v režimu podobném jako
přísálí KD pro pořádání společenských akcí. Kavárna se bude
pronajímat na jednodenní akci za cenu 1.500 Kč + DPH včetně
vybavení jídelním servisem a včetně spotřeby energií.
RO pověřuje starostu obce k zařazení etapy kácení a ošetření
dřevin akce „Revitalizace ploch zeleně na návsi v Šumicích“ do
plánu realizace v zimním období 2016/2017. RO pověřuje starostu
obce k výběru zhotovitele a k předložení nabídek.
RO schvaluje posunutí termínu realizace stavby „Most ev.č. M3 –
Hrnčířová 212 přes potok Ovčírka v obci Šumice“ od 1.3.2017 do
31.5.2017.
RO schvaluje rozdělení akce „Rekonstrukce kuchyně ZŠ Šumice“ na
jednotlivé části:
1) studie vybavenosti gastronomickým zařízením
2) vzduchotechnické zařízení
3) stavební část včetně TZB.
RO pověřuje starostu obce k zadání vypracování projektových
podkladů
po
částech.
Jednotlivé
části
budou
soutěžené
samostatně.
RO pověřuje starostu obce k zadání vypracování dokumentace
dopravního řešení KŘIŽOVATKY MK Záhumní/Nad Mlýnem/přejezd ČD
na pozemku p. č. 6396/5 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu autorizovaným
projektantem, ke které se vyjádří dopravní inženýr Policie ČR
DI.
RO schvaluje objednávku na provedení dodávky a montáže 1 ks
svítidla VO včetně stožáru a kabelového přívodu v trati NIVKY
pro zhotovitele MOEL s.r.o., 687 31 Šumice 511.
RO schvaluje nákup nového traktoru FERRARI RAPTOR 40 DT za cenu
663.080 Kč. Současně schvaluje výkup ojetého traktoru VIVID 400
DT za cenu 127.050 Kč. Vybraným dodavatelem je společnost
ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, 763 26 Luhačovice. Nákup
techniky musí být schválený ZO jako dodatek obecního rozpočtu
2016.
RO schvaluje na základě doporučení AK Mgr. Jana Zwyrtek
Hamplová modifikovat Usnesení ZO č.33/2015 o důvody, které jsou
uvedené v zápise, ale v samotném usnesení chybí. V případě
kontroly nebo kritiky daného usnesení o cenovém odchýlení by se
důvody hledaly mimo usnesení, což není vždy dobře kvitováno,
přestože tyto důvody reálně existují a nepochybně při hlasování
a schvalování hrály hlavní roli. Rada schvaluje zařadit
do programu 9. jednání obecního zastupitelstva přijetí nového
doplněného usnesení a současně ukončit platnost Usnesení
č.33/2015.
RO doporučuje zastupitelům obce, aby v lokalitě přiléhající
k cyklostezce Šumice – Nezdenice Obec Šumice nepronajímala,
neprodávala ani nesměňovala obecní pozemky se soukromými
subjekty za účelem výstavby soukromých investičních projektů.
Obec Šumice bude využívat obecní pozemky v dané lokalitě
k realizaci vlastních projektů, které budou bezplatně sloužit
veřejnosti a současně budou plnit funkci spojenou s obnovou
místní krajiny.
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