Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice č. 2/2017 ze dne 10. 5. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/2/17– pozměněný a doplněný program zasedání ZO V. Š.
Usnesení č. 3/2/17 - podání žádosti o dotaci v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“,
podprogram 2 – pořízení nového dopravního automobilu.
Usnesení č. 4/2/17 - kupní smlouvu na pozemky p. č. 1684/37 o výměře 578 m2, parc. č. 1227/39
o výměře 28 m2, parc. č. 1684/38 o výměře 1533 m2 a parc. č. 1227/40 o výměře 416 m2 v k. ú.
Viničné Šumice za dohodnutou celkovou cenu ve výši 55 670 Kč mezi obcí Viničné Šumice,
jako kupující a paní V. M., jako prodávající.
Usnesení č. 5/2/17 - smlouvu směnnou na pozemky p. č. 1812/1 a 1812/5 v k. ú. Viničné Šumice
o celkové výměře 1798 m2 ve vlastnictví Ing. J. M., jako první směnitel na straně jedné
a na pozemek p. č. 1801/1 v k. ú. Viničné Šumice o výměře 1798 m2 ve vlastnictví Obce Viničné
Šumice, jako druhý směnitel na straně druhé.
Usnesení č. 6/2/17 - koupi pozemku p. č. 1810/2 o výměře 988 m2 za cenu 900 Kč/m2, tj. celkem
za cenu 889 200 Kč.
Usnesení č. 8/2/17 - zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p. č. 1621/7 o výměře
cca 84 m2 v k.ú. Viničné Šumice.
Usnesení č. 9/2/17 - zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p. č. 1621/6 o výměře
cca 22 m2 v k.ú. Viničné Šumice.
Usnesení č. 10/2/17 - poskytnutí příspěvku pro Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu
Viničné Šumice na rok 2017 ve výši 5 000 Kč.
Usnesení č. 11/2/17 - poskytnutí příspěvku pro TJ Sokol Viničné Šumice na rok 2017
ve výši 21 000 Kč.
Usnesení č. 12/2/17 - rozpočtové opatření č. 2/2017.
Usnesení č. 13/2/17 - veřejnosprávní smlouvu na poskytnutí dotace pro TJ Sokol Viničné Šumice,
SDH Viničné Šumice, ZO ČZS Viničné Šumice a Římskokatolická farnost Pozořice.
Usnesení č. 14/2/17 - poskytnutí příspěvků organizacím TJ Sokol Viničné Šumice ve výši 21 000 Kč,
SDH Viničné Šumice ve výši 19 000 Kč, ZO Českému zahrádkářskému svazu Viničné Šumice ve výši
5 000 Kč a Římskokatolické farnosti Pozořice ve výši 30 000 Kč.
Usnesení č. 15/2/17 - Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330025529/003 na obecním
pozemku p. č. 1602 v k. ú. Viničné Šumice za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN
pro stavbu s názvem „Vin. Šumice kabel NN parc.č.1604 Krupička“ mezi obcí Viničné Šumice,
jako povinná a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jako oprávněná.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
Usnesení č. 7/2/17 - starostu obce a místostarostu obce k podpisu kupní smlouvy na pozemek
p. č. 1810/2 o výměře 988 m2 za cenu 900 Kč/m2, tj. celkem za cenu 889 200 Kč mezi panem D. K.,
bytem Holasice, Rozhraní 392, jako prodávající a Obcí Viničné Šumice, jako kupující.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- požadavky a návrhy uvedené v dopise ze dne 28. 3. 2017 předloženým zastupitelstvu kontaktní
osobou panem B. ., Viničné Šumice č. p..
- dopis manželů M., bytem Viničné Šumice č. p.
- opravu schváleného rozpočtu Obce Viničné Šumice na rok 2017 z důvodu novely Ministerstva financí
č. 463/2016, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.
- protokol z finanční kontroly a kontroly hospodaření u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Viničné
Šumice.
- rozpočtové opatření č.1/2017 v kompetenci starosty.
Zastupitelstvo obce určuje:
Usnesení č. 1/2/17- za ověřovatele zápisu pana Ing. Oldřicha Sedláčka a pana Ladislava Šedého.
Ověřil: Ing. Oldřich Sedláček, v.r.
Ladislav Šedý, v.r.
Josef Drápal, v.r.
starosta obce
Za správnost vyhotovení: Bronislava Malíková
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