Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice č. 7/2016 ze dne 7. 12. 2016

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/7/16 – pozměněný a doplněný program zasedání ZO V.Š.
Usnesení č. 3/7/16 - poskytnutí příspěvků organizacím TJ Sokol Viničné Šumice, SDH Viničné
Šumice, Kavyl o.s., Římskokatolická farnost Pozořice, Junák – český skaut, z.s., středisko Pozořice,
ZUŠ Pozořice, Myslivecký spolek Viničné Šumice – Kovalovice, Sanus Brno z.s.
Usnesení č. 4/7/16 - veřejnoprání smlouvy na poskytnutí dotace pro TJ Sokol Viničné Šumice,
SDH Viničné Šumice, Kavyl o.s., Římskokatolická farnost Pozořice, Junák – český skaut, z.s.,
středisko Pozořice, ZUŠ Pozořice, Myslivecký spolek Viničné Šumice – Kovalovice, Sanus Brno z.s.
Usnesení č. 5/7/16 - rozpočet obce Viničné Šumice na rok 2017.
Usnesení č. 6/7/16 - navýšení příspěvku pro Římskokatolickou farnost Pozořice na rok 2017
o 30 000 Kč.
Usnesení č. 9/7/16 - přílohy č. 1 a č. 2 ke smlouvě č. S/05000009/31300020/10 s účinností
od 1. 1. 2017 mezi obcí Viničné Šumice a AVE CZ odpadové hospodářství.
Usnesení č. 10/7/16 - smlouvu o budoucí smlouvě směnné 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 část pozemku p.č. 1801 v k.ú. Viničné Šumice o výměře 1798 m2 v budoucím vlastnictví
Obce Viničné Šumice, jako druhý směnitel na straně druhé.
Usnesení č. 11/7/16 - kupní smlouvu na pozemek parc. č. 1131/2 o výměře 202 m2 v k. ú. Viničné
Šumice mezi panem A. Ž. a paní Ing. J. Ž., jako prodávající a obcí Viničné Šumice, jako kupující.
Usnesení č. 12/7/16 - umístění dvou veřejně přístupných parkovacích míst pro osobní automobily
na parcele p. č. 1131 v k. ú. Viničné Šumice, budoucí p. č. 1131/3 v k. ú. Viničné Šumice,
ve vlastnictví manželů Ž. a parcele p. č. 1221/22 v k. ú. Viničné Šumice,
ve vlastnictví Obce Viničné Šumice v souvislosti s výstavbou rodinného domu manželů D.
na parcele p. č. 1131, budoucí p. č. 1131/1 v k. ú. Viničné Šumice.
Usnesení č. 13/7/16 - kupní smlouvu na pozemek p. č. 1221/17 o výměře 2 m2 v k.ú. Viničné Šumice
mezi obcí Viničné Šumice, jako kupující a paní V. Z., jako prodávající.
Usnesení č. 14/7/16 - odpis knih z knižního fondu obecní knihovny Viničné Šumice. Celková hodnota
vyřazených knih činí 45 108,20 Kč.
Usnesení č. 15/7/16 - nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na parcele
č. 550 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu umístění prodloužení stávající splaškové kanalizace dle
schválené projektové dokumentace „Viničné Šumice, splašková kanalizace pro RD č.e. 33, č.e. 34,
č.p. 74“ mezi Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Brno, jako pronajímatel či budoucí povinný,
a Obcí Viničné Šumice, jako nájemce či budoucí oprávněný.
Usnesení č. 16/7/16 - smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1624
v k. ú. Viničné Šumice za účelem umístění dešťové kanalizace pro stavbu s názvem „Viničné Šumice,
lokalita pod hřiště – dešťová kanalizace“ mezi obcí Viničné Šumice, jako budoucí oprávněný
z věcného břemene a Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, Brno, jako budoucí povinný
z věcného břemene.
Usnesení č. 17/7/16 - smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na parcele č. 1621/6 v k.ú.
Viničné Šumice pro stavbu komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě a podzemní
komunikační vedení veřejné komunikační sítě pod označením „16010035831RVDSL1701_M_B_POZO30_MET“ mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.,
Olšanská 6, Praha, jako oprávněný a Obcí Viničné Šumice, jako obtížený.
Usnesení č. 18/7/16 - smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330040656/001 na obecním
pozemku p. č. 643/2 v k. ú. Viničné Šumice za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN
pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, příp. NN Škrob“ mezi obcí Viničné Šumice, jako povinný
a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jako oprávněná.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Usnesení č. 7/7/16 - poskytnutí příspěvku pro Mateřské centrum Človíček z.s. na rok 2017.
Usnesení č. 8/7/16 - poskytnutí příspěvku pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, z.s., Klub PAPRSEK, na rok 2017.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- rozpočtový výhled na období 2018 – 2022.
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Zastupitelstvo obce určuje:
Usnesení č. 1/3/16- za ověřovatele zápisu pana Ing. Pavla Málka a pana Ladislava Šedého.
Ověřil: Ing. Pavel Málek, v.r.
Ladislav Šedý, v.r.
Josef Drápal, v.r.
starosta obce
Za správnost vyhotovení: Bronislava Malíková
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