Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice č. 4/2015 ze dne 10. 6. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/4/15 – pozměněný a doplněný program zasedání ZO V.Š.
Usnesení č. 3/4/15 - smlouvu č. 1030011186/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na pozemcích p. č. 1543, 1557, 1558, 1781/61 a 1782/5 v k.ú. Viničné Šumice za účelem umístění
distribuční soustavy – nového zemního kabelové vedení NN pro stavbu s názvem „Viničné Šumice,
kabel NN 4x RD Marková“ mezi obcí Viničné Šumice, jako budoucí povinný a E.ON Distribuce, a.s.,
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jako budoucí oprávněná.
Usnesení č. 4/4/15 - smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330021325/001 na obecních
parcelách č. 1823/1, 1827/3, 1963/9 v k.ú. Viničné Šumice za účelem umístění distribuční soustavy –
venkovního vedení NN a podpěrného bodu pro stavbu s názvem „Vin. Šumice, rozš. DS NN,
Navrátil“ mezi obcí Viničné Šumice, jako povinný a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, jako oprávněná.
Usnesení č. 5/4/15 - smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Oprava školní
šatny ZŠ a MŠ Viničné Šumice“.
Usnesení č. 6/4/15 - smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330032305/001 na obecní parcele
č. 1849 v k.ú. Viničné Šumice za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN
pro stavbu pod názvem „Viničné Šumice, kabel NN Kovács“ mezi obcí Viničné Šumice, jako povinný
a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jako oprávněná.
Usnesení č. 8/4/15 - založení Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko.
Usnesení č. 9/4/15 - stanovy Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko.
Usnesení č. 10/4/15 - smlouvu o zřízení Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko.
Usnesení č. 13/4/15 - převedení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Viničné
Šumice za rok 2014 ve výši 3 260,16 Kč do rezervního fondu organizace.
Usnesení č. 14/4/15 - zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků p. č. 1213/3 o výměře 31 m2
a pozemku p. č. 1213/4 o výměře 53 m2 v k.ú. Viničné Šumice.
Usnesení č. 15/4/15 - rozpočtové opatření č. 3/2015.
Usnesení č. 16/4/15 - smlouvu č. 8800082204/1/BVB/P o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
na pozemku p. č. 1626/1 v k.ú. Viničné Šumice za účelem provést stavbu „Přeložka NTL plynovodní
přípojky pro RD v obci Viničné Šumice č. pop. 172, č. stavby 8800082204“ mezi obcí Viničné
Šumice, jako budoucí povinný a RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, jako
budoucí oprávněný.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Usnesení č. 7/4/15 - smlouvy o zemědělském pachtu č. 48-10001, č. 49-10001, č. 46-580 a č. 46-402 mezi
Obcí Viničné Šumice, jako propachtovatelem a BONAGRO, a.s., Jiříkovická 340, Blažovice, jako
pachtýřem.
Zastupitelstvo obce deleguje:
Usnesení č. 11/4/15 - starostu obce na ustavující valnou hromadu Dobrovolného svazku obcí
Šlapanicko.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
Usnesení č. 12/4/15 - starostu obce k podpisu členství Obce Viničné Šumice v Dobrovolném svazku
obcí Šlapanicko.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu kontrolního výboru.
Zastupitelstvo obce určuje:
Usnesení č. 1/4/15- za ověřovatele zápisu paní Ing. Irenu Rausovou a pana Ladislava Šedého.
Ověřil: Ing. Irena Rausová, v.r.
Ladislav Šedý, v.r.
Josef Drápal, v.r.
starosta obce
Za správnost vyhotovení: Bronislava Malíková
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