Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice č. 1/2017 ze dne 22. 2. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/1/17 – program zasedání ZO V.Š.
Usnesení č. 3/1/17 - Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích
p. č. 1221/1 a 1624 svěřené Správě a údržbě silnic JMK, Žerotínovo nám. 449/3, Brno v k. ú. Viničné
Šumice pro stavbu „Viničné Šumice, lokalita pod hřištěm – vodovod a splašková kanalizace“,
pro předpokládanou trasu vedení vodovodu a splaškové kanalizace, mezi Jihomoravským krajem,
Žerotínovo nám. 449/3, Brno, jako budoucí povinný z věcného břemene, a obcí Viničné Šumice,
jako budoucí oprávněný z věcného břemene.
Usnesení č. 4/1/17 - Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1965/1
svěřený Správě a údržbě silnic JMK, Žerotínovo nám. 449/3, Brno v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu
„Viničné Šumice – splašková kanalizace pro RD č.e. 33, č.e. 34, č.p. 74“, pro předpokládanou trasu
vedení splaškové kanalizace, mezi Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, Brno, jako
budoucí povinný z věcného břemene, a obcí Viničné Šumice, jako budoucí oprávněný z věcného
břemene.
Usnesení č. 5/1/17 - Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: 8800082204_2VB/P na obecním
pozemku p. č. 1626/1 v k. ú. Viničné Šumice za účelem uložení plynárenského zařízení „Přeložka
NTL plynovodní přípojky pro RD č.p. 172 v obci Viničné Šumice, číslo stavby: 8800082204“ mezi
obcí Viničné Šumice, jako povinný a GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,
jako oprávněný.
Usnesení č. 6/1/17 - kupní smlouvu na pozemek p. č. 1363/6 o výměře 18 m2 v k.ú. Viničné Šumice
mezi obcí Viničné Šumice, jako kupující a paní V. Z., jako prodávající.
Usnesení č. 7/1/17 - zveřejnění záměru obce směnit část obecního pozemku p. č. 1801, rozděleného
geometrickým plánem č. 1066-11/2017 na parcelu určenou ke směně p. č. 1801/1 o výměře 1798 m2
v k.ú. Viničné Šumice.
Usnesení č. 8/1/17 - ponechání stávající výše odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva obce
Viničné Šumice.
Usnesení č. 9/1/17 - inventarizační zprávu obce Viničné Šumice za rok 2016.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu kontrolního výboru.
- vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce v roce 2016.
- rozpočtové opatření č.6/2016 v kompetenci starosty.
Zastupitelstvo obce určuje:
Usnesení č. 1/1/17- za ověřovatele zápisu pana Petra Marka a paní Ing. Irenu Rausovou.
Ověřil: Petr Marek, v.r.
Ing. Irena Rausová, v.r.
Josef Drápal, v.r.
starosta obce
Za správnost vyhotovení: Bronislava Malíková
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