OBEC ŠUMICE
Šumice 400
687 31 Šumice

Výpis usnesení z 23. jednání Rady obce Šumice
konaného dne 12. 7. 2016

Znění usnesení
RO schvaluje finanční odměnu pro ředitelku MŠ Šumice ve výši
Kč z fondu odměn pro pedagogické pracovníky MŠ.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 4/2016 na opravu
chodníků z betonové dlažby v areálu Mateřské školy v Šumicích
za cenu 194.995 Kč včetně DPH mezi objednatelem Obcí Šumice,
687 31 Šumice 400 a zhotovitelem H+H Petrov s.r.o., 696 65
Petrov 382. RO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
RO schvaluje na základě žádosti Správy železniční dopravní
cesty, s.o., Oblastní ředitelství Olomouc, vykácení vzrostlých
stromů v ochranném pásmu dráhy, které brání ve výhledu řidičům
automobilů přejíždějícím na přejezdech na Dolním konci a
u pálenice železniční trať ČD. Jedná se o železniční přejezdy:
1) P7980, km 121,681 – odstranění 1 ks třešně, průměr 30 cm,
vzdálenost od osy koleje 20 m
2) P7982, km 122,871 – odstranění 7 ks lip průměr 30 – 40 cm +
1 keř, vzdálenost od osy koleje 6 m.
RO pověřuje starostu obce k zadání vypracování projektové
dokumentace pro územní souhlas staveb:
1)
Železniční
přechod
pro
pěší
v souběhu
s železničním
přejezdem P7983 v km 123,284 trati Vlárský průsmyk - Staré
Město u Uh. Hradiště, projektant SB projekt s.r.o. Kasárenská
4063/4, 695 01 Hodonín
2) Komunikace pro pěší navazující na železniční přechod pro
pěší v lokalitě Nad mlýnem - Pod Močidly, projektant K PROJEKT
Kročil a Belžík s.r.o. Luhačovice.
RO pověřuje starostu obce k zadání vypracování projektové
dokumentace
pro
stavbu
„Lesní
těžební
cesta
s povrchem
z mechanicky zpevněného kameniva v trati Žebráčky v k.ú. Šumice
u Uh. Brodu“.
RO schvaluje vypracování kupních smluv mezi prodávajícím Obcí
Šumice
a
kupujícím
za
cenu
odsouhlasenou
obecním
zastupitelstvem Usnesením č. 33/2015. Po kontrole zdůvodnění
odchýlení
se
od
obvyklé
ceny
v zápise
ze 4.
zasedání
schvalujícího
obecního
zastupitelstva
Rada
obce
Šumice
konstatuje, že důvody pro odchýlení byly naplněny.
RO schvaluje úhradu koncertního vystoupení DH Ořechovjané ve
výši 10.000 Kč. Dechová hudba Ořechovjané vystoupí pro
veřejnost
v rámci
hodového
programu
v neděli
11.9.2016
odpoledne v Trchalíkově usedlosti čp. 210.
RO schvaluje finanční příspěvek na zájezd na celosvětovou
folkloriádu v Mexiku ve výši 20.000 Kč pro folklorní soubor
Světlovan z.s., Husova 684, 687 71 Bojkovice.

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