Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice č. 4/2016 ze dne 29. 6. 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/4/16 – program zasedání ZO V.Š.
Usnesení č. 3/4/16 - smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. UZSVM/B/24106/2016-HSPH
na parcele p. č. 1969 v k.ú. Viničné Šumice pro přípojky splaškové kanalizace k rodinným domům
v lokalitě Za humny mezi Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, jako povinný a Obcí Viničné Šumice, jako oprávněný.
Usnesení č. 4/4/16 - bezúplatný převod vozidla od Generálního ředitelství cel ČR, typ VW Transporter
7HC do majetku obce Viničné Šumice.
Usnesení č. 5/4/16 - zápis do kroniky obce Viničné Šumice za rok 2014.
Usnesení č. 6/4/16 - závěrečný účet obce Viničné Šumice za rok 2015 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.
Usnesení č. 7/4/16 - program rozvoje obce Viničné Šumice na období 2016 – 2021.
Usnesení č. 8/4/16 - dohodu 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, Šlapanicko a Obcí Viničné Šumice.
Usnesení č. 9/4/16 - smlouvu č. 7700070680_3/BKS o budoucí kupní smlouvě na pozemek p. č.
1468/3 o výměře 19 m2 a části pozemku p. č. 1470/1 o výměře 32,2 m2 v k.ú. Viničné Šumice mezi
obcí Viničné Šumice, jako budoucí prodávající a RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem,
jako budoucí kupující.
Usnesení č. 10/4/16 - smlouvu č. 7700070680_9/BVB o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na obecním pozemku p. č. 1470/1 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu plynárenského zařízení „Reko
STL RS Viničné Šumice – U sauny, číslo stavby: 7700070680“, v souvislosti s rekonstrukcí a novým
umístěním plynárenského zařízení středotlaké regulační stanice, mezi RWE GasNet, s.r.o., Klíšská
940, Ústí nad Labem, jako budoucí oprávněný, a obcí Viničné Šumice, jako budoucí povinný.
Usnesení č. 11/4/16 - provedení hydrogeologického průzkumu (vrtané studny) na fotbalovém hřišti
p. č. 1360/1 v k. ú. Viničné Šumice.
Usnesení č. 12/4/16 - schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu kontrolního výboru.
- závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko za rok 2015.

- závěrečný účet DSO Šlapanicko za rok 2015.
- závěrečný účet DSO Mikroregionu Roketnice za rok 2015.
Zastupitelstvo obce určuje:
Usnesení č. 1/4/16- 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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