OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Výpis usnesení z 20. jednání Rady obce Šumice
konaného dne 18. 11. 2020
Znění usnesení
RO
schvaluje
zahájení
projektové
přípravy,
aktualizaci,
lokality Malý Trnovec - výstavba 4 RD. Důvodem zahájení
aktualizace je konkrétní zájem 2 stavebníků o výstavbu RD. Do
roku 2016 byl realizován kabelový rozvod NN a splašková
kanalizace. Cílem je realizace IS: komunikace, vodovod, plyn a
SLP v roce 2022.
RO
doporučuje,
na
základě
zveřejněného
záměru,
prodej
nemovitosti p.č.st. 449 v k.ú. Šumice u Uh. Brodu, jehož
součástí je RD čp. 249, paní J. Ž., bytem
. RO navrhuje
zastupitelstvu obce cenu za prodej nemovitosti dle znaleckého
posudku, to je 570.110 Kč.
RO schvaluje indikativní nabídku KB ze dne 12.10.2020 ve věci
poskytnutí
úvěru
ve
výši
12 465 300,00
Kč
na
pokrytí
financování stavby „Sociální bydlení v obci Šumice“. Výše úvěru
odpovídá výši přiznané dotace. Po obdržení dotace, po skončení
stavby, splatí Obec Šumice celý úvěr v jedné splátce. RO
doporučuje zastupitelstvu úvěr uzavřít, celou transakci RO
hodnotí jako bezrizikovou.
RO schvaluje uzavření Dodatku č. 6 smlouvy o svozu a uložení
komunálního a ostatního odpadu na skládku mezi RUMPOLD UHB,
s.r.o., Předbranská 415, Uherský Brod a Obcí Šumice. Dodatkem
se mění (snižuje) cena za přetřídění a zpracování vytříděného
papíru na 1.200 Kč/t bez DPH. Důvodem snížení je změna situace
na trhu s papírem.
RO schvaluje uzavření Smlouvy č. 9900103586_2/VB o zřízení
věcného břemene na pozemku p.č. 4801/3 v k.ú. Šumice u Uh.
Brodu – uložení plynovodní přípojky k RD čp. 496, mezi povinným
Obcí Šumice, oprávněným GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí
nad Labem a investorem M. S., bytem
. Úplata za zřízení
věcného břemena je 500 Kč + 21 % DPH.
RO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč
DIAKONII Broumov, sociální družstvo, Husova 319, Velká Ves,
550 01 Broumov, která sváží obnošené šatstvo z obcí do
ústředního skladu k vytřídění a následné distribuci potřebným.
Důvodem finanční tísně je současná situace s covid.
RO schvaluje uzavření Darovací smlouvy D/4106/2020/ÚPŽP mezi
dárcem Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín a obdarovaným
Obcí Šumice, kdy dárce ZK daruje částku 20.000 Kč za 2. místo
v rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru obalů“, které
zajišťuje EKO-KOM a.s. (soutěž o keramickou popelnici 2019).
RO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. OT014330061085/001 na pozemku p.č. 6392/1 v k.ú. Šumice u Uh.
Brodu – uložení kabel. vedení NN pro RD Šumice čp. 237, mezi
povinným Obcí Šumice a oprávněným E.ON Distribuce, a.s., F. A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7. Jednorázová náhrada za
věcné břemeno činí 3.800 Kč + 21 % DPH.
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Znění usnesení
RO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Sociální
bydlení v obci Šumice“ mezi objednatelem Obcí Šumice a
zhotovitelem STAVBY VANTO, s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice.
Cena za stavební práce v rozsahu Dodatku č. 1 je 2 032 870,29
Kč bez DPH. Cena nepřesahuje 15 % ze smluvní ceny ze soutěže.
Soutěž na výběr zhotovitele stavby „Sociální bydlení v obci
Šumice“ byla provedena na základě projektové dokumentace
vypracované ve stupni pro stavební povolení. Po uzavření SoD
s vítězem soutěže byla projektantem dopracována projektová
dokumentace stavební části ve stupni pro realizaci stavby.
Takový stupeň vypracování PD je požadován poskytovatelem dotace
a v době soutěže byl naceněn za celou PD na 750.000 Kč. Bylo na
rozhodnutí investora soutěž zrušit, dopracovat PD a nově
nacenit. Bylo zřejmé, že cena stavby se po dopracování PD a
nové soutěže zvýší řádově o jednotky mil. Kč. RO výsledky
soutěže schválila s vědomím, že bude v průběhu výstavby dodávka
stavby doceněna. Podkladem pro Dodatek č. 1 je Změnový list č.
1 včetně rozpočtu, odsouhlasený projektantem, TDI, zhotovitelem
a investorem.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na provedení fasády budovy
obecní knihovny čp. 398 mezi objednatelem Obcí Šumice a
zhotovitelem STAVBY VANTO s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice za
cenu 128.930,39 Kč včetně DPH. Předmětem plnění je zateplená
západní fasáda 61 m2 a jižní fasáda do ulice, omítka ušlechtilá
silikon, zrno 1,5 mm. Stavební práce budou časově prováděny
v souladu se stavbou „Sociální bydlení v obci Šumice.“
RO schvaluje Rozpočtové opatření obce Šumice č. 5/2020.
RO schvaluje podání žádosti o dotaci „Oprava MK lokality
Záhumní 2“ v Šumicích z programu MMR ČR - Podpora a rozvoj
regionů 2021 v obcích do 3 tisíc obyvatel.
RO schvaluje podání žádosti o dotační titul Ministerstva pro
místní rozvoj ČR - Demolice budov v sociálně vyloučených
lokalitách, pro demolici objektů Šumice čp. 191 a čp. 247.
RO schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu SFDI na
vybudování cyklostezek, podání žádosti v roce 2021. Jedná se o
stavbu „Cyklostezka Šumice - Rudice.“
RO schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu podpory
Národní
sportovní
agentury.
Jedná
se
o
dotaci
na
obnovu/rekonstrukci zázemí sportovišť a sportovních klubů,
např. kabiny pro sportovce, sprchy, šatny, sociální zařízení
atd. O tuto dotaci mohou žádat všechny obce do 3.000 obyvatel.
RO schvaluje nákup zásahového vozidla CAS MAN pro SDH Šumice od
obce Adršpach za cenu 1 250 000 Kč vč. DPH. Důvodem nákupu je
nevyhovující technický stav našeho zásahového vozidla CAS, rok
výroby 1972. Obec Adršpach nabízí zaplacení vozidla ve dvou
stejných splátkách, druhá splátka 625 000 Kč v roce 2021.
Usnesení RO o nákupu CAS MAN bude zasláno obci Adršpach, která
na jeho základě nebude nabízet prodej vozidla třetí osobě.
Nákup vozidla CAS je podmíněn schválením ZO konaného dne
7.12.2020.
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Znění usnesení
RO schvaluje udělení finanční odměny řediteli ZŠ Šumice Mgr.
Michalu Vrágovi z mzdových prostředků ZŠ ve výši dle návrhu
zástupce ředitele podaného dne 16.11.2020. Dále RO pověřuje
starostu, aby ředitele ZŠ v průběhu roku písemně úkoloval
v oblasti úspor provozních nákladů ZŠ a také v oblastech vztahu
ZŠ k veřejnosti, např. zajištění hlídací služby žáků ZŠ při
stávkách učitelů apod. Vyhodnocení a klasifikace zadaných úkolů
budou podkladem pro schvalování výše mimořádných odměn ředitele
ZŠ.
RO schvaluje rozhodnutí nepořádat v letošním roce tradiční
vánoční jarmark plánovaný na 5.12.2020 z důvodu situace
vyvolané šířením nemoci covid 19 a vydávaným hygienickým
opatřením. O případném zrušení vánočního benefičního koncertu
plánovaném na 19.12.2020 rozhodne ZO dne 7.12.2020. Zkoušky
souborů
na
vánoční
koncert
se
nekonají,
soubory
se
nepřipravují.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítě nízkého napětí pro odběrné místo Šumice čp.
191 mezi dodavatelem E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice a zákazníkem Obcí Šumice. Důvodem je
změna distribuční sazby na C01d s nižším nájmem.
RO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč
pro pořízení zdravotních a kompenzačních pomůcek pro domácí
hospic PAHOP, z.ú., Palackého nám. 293, Uherské Hradiště. PAHOP
poskytuje paliativní a hospicovou péči také na Uherskobrodsku.
RO schvaluje ZŠ Šumice pořízení videoprojektoru pro zkvalitnění
výuky
žáků
v pořizovací
ceně
52 000
Kč
z prostředků
investičního fondu ZŠ.
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