Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice č. 5/2016 ze dne 14. 9. 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/5/16 – program zasedání ZO V.Š.
Usnesení č. 3/5/16 - smlouvu o zřízení služebnosti na parcele p. č. 1816 a parc. č. 1818 v k.ú. Viničné
Šumice pro stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pod označením
„16010-031654 053215 Admin. centrum Viničné Šumice_MK“ mezi Českou telekomunikační
infrastrukturou a.s., Olšanská 6, Praha, jako oprávněný a Obcí Viničné Šumice, jako obtížený.
Usnesení č. 4/5/16 - smlouvu o zřízení služebnosti na parcele p. č. 1626/1 v k.ú. Viničné Šumice pro
stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pod označením „71010-008209
VPI Viničné Šumice RD p. č. 1436“ mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 6,
Praha, jako oprávněný a Obcí Viničné Šumice, jako obtížený.
Usnesení č. 5/5/16 - smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330038941/001 na obecních
pozemcích p. č. 1543, 1557, 1558, 1781/61 a 1782/5 v k. ú. Viničné Šumice za účelem umístění
distribuční soustavy – kabel NN pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, kabel NN 4x RD Marková“
mezi obcí Viničné Šumice, jako povinný a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, jako oprávněná.
Usnesení č. 6/5/16 - smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330038451/001 na obecních
pozemcích p. č. 1964/12 v k. ú. Viničné Šumice za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové
vedení NN pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, příp. NN Bočková“ mezi obcí Viničné Šumice,
jako povinný a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jako oprávněná.
Usnesení č. 8/5/16 - smlouvu o poskytnutí půjčky na financování opravy komunikace Loučky dotčené
stavbou splaškové kanalizace v obci Viničné Šumice mezi Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace
Šlapanicko, Masyrykovo nám. 100/7, Šlapanice a Obcí Viničné Šumice.
Usnesení č. 9/5/16 - zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p. č. 1542 o výměře 262 m2
v k.ú. Velešovice.
Usnesení č. 10/5/16 - poskytnutí příspěvku na opravu povrchu fotbalového hřiště pro TJ Sokol Viničné
Šumice na rok 2016 ve výši 500 000 Kč.
Usnesení č. 11/5/16 - poskytnutí příspěvku pro Myslivecký spolek Viničné Šumice – Kovalovice
na rok 2016 ve výši 22 000 Kč.
Usnesení č. 12/5/16 - rozpočtové opatření č. 4/2016.
Zastupitelstvo obce Viničné Šumice revokuje:
Usnesení č. 7/5/16 - schválení dohody o neinvestičním příspěvku na realizaci opravy komunikace
po stavbě splaškové kanalizace v lokalitě Loučky mezi Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace
Šlapanicko, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice a Obcí Viničné Šumice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- protokol z finanční kontroly a kontroly hospodaření u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Viničné
Šumice.
Zastupitelstvo obce určuje:
Usnesení č. 1/5/16- za ověřovatele zápisu pana Jana Malíka a paní Janu Vlčkovou.
Ověřil: Jan Malík, v.r.
Jana Vlčková, v.r.
Josef Drápal, v.r.
starosta obce

Za správnost vyhotovení: Bronislava Malíková
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