Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice č. 3/2016 ze dne 18. 5. 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/3/16 – pozměněný a doplněný program zasedání ZO V.Š.
Usnesení č. 3/3/16 - smlouvu č.: 1030027329/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na obecních pozemcích p. č. 1455 a 1456 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu s názvem „Viničné
Šumice, kabel. smyčka NN Rajtar“, za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN, skříň
SS200/NK, mezi E.ON Distribuce, a. s., F. A. Garstnera 2151/6, České Budějovice, jako budoucí
oprávněná, a obcí Viničné Šumice, jako budoucí povinný.
Usnesení č. 4/3/16 - smlouvu č.: 1030028973/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na obecních pozemcích p. č. 1680 a 1690/7 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu s názvem „Viničné
Šumice, příp. NN sběrný dvůr Obec“, za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN, skříň
SS200/NK, mezi E.ON Distribuce, a. s., F. A. Garstnera 2151/6, České Budějovice, jako budoucí
oprávněná, a obcí Viničné Šumice, jako budoucí povinný.
Usnesení č. 5/3/16 - smlouvu č.: 1030025231/006 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na obecním pozemku p. č. 1907/1 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu s názvem „Viničné Šumice,
kabel NN Hřebíček“, za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN, mezi E.ON Distribuce,
a. s., F. A. Garstnera 2151/6, České Budějovice, jako budoucí oprávněná, a obcí Viničné Šumice,
jako budoucí povinný.
Usnesení č. 6/3/16 - smlouvu o zřízení služebnosti na parcele p. č. 138 a parc. č. 1819 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. 7/3/16 - zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků p. č. 1468/3 o výměře 19 m2
a části obecního pozemku p. č. 1470/1 o výměře 32,2 m2 v k. ú. Viničné Šumice.
Usnesení č. 8/3/16 – zveřejnění záměru o zřízení věcného břemene na obecním pozemku p. č. 1470/1
v k.ú. Viničné Šumice. Rozsah věcného břemene 1 m na obě strany od půdorysu plynárenského
zařízení – cca 98,1 m2.
Usnesení č. 9/3/16 – obnovení částí obecních polních cest na parcele p. č. 1684/18 a 1684/34.
Usnesení č. 10/3/16 – řádnou účetní závěrku obce Viničné Šumice za rok 2015.
Usnesení č. 11/3/16 – řádnou účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Viničné Šumice, okres
Brno – venkov, příspěvkové organizace za rok 2015.
Usnesení č. 12/3/16 – převedení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Viničné Šumice za rok 2015 ve výši 135.012,76,16Kč do rezervního fondu organizace.
Usnesení č. 13/3/16 – rozpočtové opatření č.2/2016.
Usnesení č. 14/3/16 – poskytnutí příspěvků organizacím TJ Sokol Viničné Šumice, SDH Viničné
Šumice a Římskokatolická farnost Pozořice.
Usnesení č. 15/3/16 – veřejnoprání smlouvu na poskytnutí dotace pro TJ Sokol, SDH Viničné Šumice
a Římskokatolická farnost Pozořice.
Usnesení č. 16/3/16 – smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši
50 000 Kč na dodávku a montáž vybavení knihovny ve Viničných Šumicích.
Usnesení č. 17/3/16 – smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši
18 400 Kč na nákup vybavení včelařského kroužku.
Usnesení č. 18/3/16 – smlouvu č. 036568/16/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje ve výši 70 000 Kč na „Doplnění výstroje a výzbroje a oprava požární techniky“.
Usnesení č. 19/3/16 – smlouvu č. 036567/16/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje ve výši 200 000 Kč na „Novostavbu víceúčelového objektu (požární zbrojnice, technické služby,
knihovna) ve Viničných Šumicích“.
Usnesení č. 20/3/16 - smlouvu o právu provést stavbu v rámci akce „Terénní schodiště a místo
pro přecházení u autobusové zastávky p. č. 237/2 Viničné Šumice“.
Usnesení č. 21/3/16 - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2011 na vypracování územního plánu
obce Viničné Šumice, se zhotovitelem Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o.
Usnesení č. 22/3/16 - záměr výstavby a vypracování projektové dokumentace pro umístění nástavby
v půdním prostoru nad západním křídlem Základní školy a Mateřské školy ve Viničných Šumicích.
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Zastupitelstvo obce určuje:
Usnesení č. 1/3/16- 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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