Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice č. 3/2017 ze dne 21. 6. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/3/17 – program zasedání ZO V. Š.
Usnesení č. 3/3/17 - kupní smlouvu na pozemek p. č. 1810/2 o výměře 988 m2 v k. ú. Viničné Šumice
s cenou 900 Kč/m2, tj. celkem za cenu 889 200 Kč, mezi obcí Viničné Šumice, jako kupující a panem
D. K., jako prodávající.
Usnesení č. 4/3/17 - Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330043330/001 na obecních
pozemcích p. č. 1690/7 a 1680 v k. ú. Viničné Šumice za účelem umístění distribuční soustavy –
kabelové vedení NN, pojistková skříň pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, příp. NN sběrný dvůr“
mezi obcí Viničné Šumice, jako povinnáa E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, jako oprávněná.
Usnesení č. 5/3/17 - zápis do kroniky obce Viničné Šumice za rok 2014 a 2015.
Usnesení č. 6/3/17 - dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2017002 o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Viničné Šumice na rok 2017 mezi TJ Sokol Viničné Šumice a Obcí Viničné Šumice.
Usnesení č. 7/3/17 - smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 18 900 Kč
na nákup vybavení včelařského kroužku.
Usnesení č. 8/3/17 - schvaluje řádnou účetní závěrku obce Viničné Šumice za rok 2016.
Usnesení č. 9/3/17 - řádnou účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Viničné Šumice,
okres Brno – venkov, příspěvkové organizace za rok 2016.
Usnesení č. 10/3/17 - schvaluje převedení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Viničné Šumice za rok 2016 ve výši 18.131,95 Kč do rezervního fondu organizace.
Usnesení č. 11/3/17 - závěrečný účet obce Viničné Šumice za rok 2016 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.
Usnesení č. 13/3/17 - smlouvu č. 045708/17/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje ve výši 140 000 Kč na „Pořízení věcných prostředků dle přílohy č. 3 dotačního programu“
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Obce Viničné Šumice.
Usnesení č. 14/3/17 - schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017.
Zastupitelstvo obce souhlasí:
Usnesení č. 12/3/17 - s provedením Komplexních pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb.,
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v k. ú. Viničné Šumice a na pozemcích o výměře
170 841 m2 ve vlastnictví obce Viničné Šumice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko za rok 2016.
- závěrečný účet DSO Šlapanicko za rok 2016.
- závěrečný účet DSO Mikroregionu Roketnice za rok 2016.
- rozpočtové opatření č.3/2017 v kompetenci starosty.
Zastupitelstvo obce určuje:
Usnesení č. 1/3/17- za ověřovatele zápisu paní Kateřinu Řiháčkovou a paní Janu Vlčkovou.
Ověřil: Kateřina Řiháčková, v. r.
Jana Vlčková, v. r.
Josef Drápal, v. r.
starosta obce

Za správnost vyhotovení: Bronislava Malíková
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