Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice č. 3/2018 ze dne 25. 4. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/3/18 – pozměněný a doplněný program zasedání ZO V. Š.
Usnesení č. 3/3/18 - smlouvu č. 049995/18/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
ve výši 300 000 Kč na „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Viničné Šumice“.
Usnesení č. 4/3/18 - smlouvu o zemědělském pachtu na pozemek p. č. 1810/2 o výměře 988 m2 v k. ú.
Viničné Šumice mezi Drápal stavební s.r.o., Viničné Šumice 16, jako pachtýř a obcí Viničné Šumice,
jako propachtovatel.
Usnesení č. 5/3/18 - zveřejnění záměru pronájmu části nebytových prostor v nemovitosti č. p. 119
na parcele p. č. 633 v k. ú. Viničné Šumice o rozloze 5 m2.
Usnesení č. 6/3/18 - poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na spolufinancování projektu
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Viničné Šumice“ v rámci Programu EFEKT 2018 ve výši
50 % celkových nákladů.
Usnesení č. 7/3/18 - poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na spolufinancování projektu
„Víceúčelové hřiště s umělým povrchem - Viničné Šumice“ z Podprogramu 133D531 v r. 2017/2018
na podporu materiálně technické základny sportu ve výši 50 % celkových nákladů.
Usnesení č. 8/3/18 - přílohu č. 1 a přílohu č. 2 ke smlouvě č. S/05000009/31300020/10 s účinností
od 1. 5. 2018, mezi obcí Viničné Šumice a AVE CZ odpadové hospodářství.
Usnesení č. 9/3/18 - kupní smlouvu na nákup 360 kusů kompostérů, štěpkovače a kontejneru na textil
mezi společností Meva – Brno s.r.o., se sídlem 24. dubna 428, Želešice, jako prodávající a Obcí
Viničné Šumice, jako kupující.
Usnesení č. 10/3/18 - smlouvu o dílo na dodávku a výměnu stávajících výbojkových svítidel veřejného
osvětlení za nová LED svítidla v počtu 153 kusů mezi společností ELSPET s.r.o., se sídlem Palackého
353, Bystřice pod Hostýnem, jako zhotovitel a Obcí Viničné Šumice, jako objednatel.
Usnesení č. 11/3/18 - poskytnutí příspěvku pro Myslivecký spolek Viničné Šumice – Kovalovice –
16 000 Kč.
Usnesení č. 12/3/18 - veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace pro Myslivecký spolek Viničné
Šumice – Kovalovice.
Usnesení č. 13/3/18 - rozpočtové opatření č. 4/2018.
Zastupitelstvo obce souhlasí:
Usnesení č. 14/3/18 - s uzavřením dohody o provedení práce od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 mezi
paní J. V., členkou zastupitelstva obce Viničné Šumice, jako zaměstnancem a obcí Viničné Šumice,
jako zaměstnavatelem.
Usnesení č. 15/3/18 - s uzavřením dohody o provedení práce od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 mezi
paní K. Ř., členkou zastupitelstva obce Viničné Šumice, jako zaměstnancem a obcí Viničné Šumice,
jako zaměstnavatelem.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu kontrolního výboru.
- rozpočtové opatření č.3/2018 v kompetenci starosty.
Zastupitelstvo obce určuje:
Usnesení č. 1/3/18- za ověřovatele zápisu pana Ing. Pavla Málka a paní Kateřinu Řiháčkovou.
Ověřil: Ing. Pavel Málek, v. r.
Kateřina Řiháčková, v. r.
Josef Drápal, v. r.
starosta obce
Za správnost vyhotovení dne 26. 4. 2018: Bronislava Malíková
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