Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice č. 2/2016 ze dne 23. 3. 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/2/16 – pozměněný a doplněný program zasedání ZO V.Š.
Usnesení č. 3/2/16 - obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných
podobných her.
Usnesení č. 4/2/16 - kupní smlouvu na pozemek parc. č. 1119/2 o výměře 138 m2 v k. ú. Viničné
Šumice mezi panem P. Z. a paní P. P., jako prodávající a Obcí Viničné Šumice, jako kupující.
Usnesení č. 5/2/16 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecním pozemku
p. č. 1221/22 v k. ú. Viničné Šumice pro provedení stavby plynárenského zařízení „Přeložka NTL
přípojky pro pekárnu na pozemku p.č. 1143/1 v k. ú. Viničné Šumice“, mezi RWE GasNet, s.r.o.,
Klíšská 940, Ústí nad Labem, jako budoucí oprávněný, a obcí Viničné Šumice, jako budoucí povinný.
Usnesení č. 6/2/16 - dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní školy
a Mateřské školy Viničné Šumice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, na základě § 178
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) a v souladu s § 48 odstavec 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, mezi Obcí Viničné Šumice a Obcí Kovalovice.
Usnesení č. 7/2/16 - pořízení územní studie pro lokalitu Z14 Loutořeč podle změny č. IV územního
plánu Viničné Šumice v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a podle § 30 stavebního zákona.
Usnesení č. 8/2/16 - zadání územní studie lokalita Jezviny, k. ú. Viničné Šumice za účelem pořízení
územní studie Jezviny, podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) v souladu s § 30 odst. 2 stavebního zákona.
Usnesení č. 9/2/16 - nabytí vlastnického práva k níže uvedeným pamětním křížům umístěným

v k. ú. Viničné Šumice.
Hodnota převáděného majetku je stanovena znaleckým posudkem č. 2137/45/2016, který
je přílohou č. 1 tohoto usnesení a umístění majetku je blíže specifikováno v situačním plánku,
který je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
1.)
Barokní kříž z roku 1770 – u zvoničky se nachází na pozemku parc. č. 677/1
v k.ú. Viničné Šumice
2.)
Kříž u školy se nachází na pozemku parc. č. 83 v k.ú. Viničné Šumice
3.)
Kříž Michala Svobody – u Bonagra se nachází na pozemku parc. č. 1781/62
v k.ú. Viničné Šumice
4.)
Kříž z roku 1825 – Psénky se nachází na pozemku parc. č. 323/1 v k.ú.
Viničné Šumice
5.)
Kříž Jana Havíře – u Vítovic se nachází na pozemku parc. č. 1171 v k.ú.
Viničné Šumice
6.)
Kříž obnovený v roce 1910 – Hloušek se nachází v depozitu v k.ú. Viničné
Šumice
Usnesení č. 10/2/16 - smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330036496/001 na obecních
pozemcích p. č. 1861/31, 1861/38 a 1861/82 v k. ú. Viničné Šumice za účelem umístění distribuční
soustavy – kabelové vedení NN pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, kabel NN Kaňa“ mezi obcí
Viničné Šumice, jako povinný a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
jako oprávněná.
Usnesení č. 11/2/16 - smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330036499/001 na obecních
pozemcích p. č. 138 a 1817 v k. ú. Viničné Šumice za účelem umístění distribuční soustavy –
kabelového vedení NN, skříně SS100, pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, příp. NN Obec
par. č. 1815“ mezi obcí Viničné Šumice, jako povinný a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, jako oprávněná.
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Zastupitelstvo obce určuje:
Usnesení č. 1/2/16- za ověřovatele zápisu pana Ing. Pavla Málka a paní Janu Vlčkovou.
Ověřil: Ing. Pavel Málek, v.r.
Jana Vlčková, v.r.
Josef Drápal, v.r.
starosta obce
Za správnost vyhotovení: Bronislava Malíková
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