Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice č. 5/2018 ze dne 8. 8. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/5/18 – program zasedání ZO V. Š.
Usnesení č. 3/5/18 - smlouvu č.: 1030044831/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na obecních pozemcích p. č. 1677/52, 1677/51, 1677/50 a 1677/49 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu
s názvem „Viničné Šumice, kab. smyčka NN, Hoffmann“, 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 povinná.
Usnesení č. 4/5/18 - darovací smlouvu na převod pozemku p. č. 1221/1 z vlastnictví Jihomoravského
kraje do vlastnictví Obce Viničné Šumice.
Usnesení č. 5/5/18 - smlouvu o dílo na stavební práce „Lokální biocentrum Nad Přehradou –
revitalizace nivy potoka – Viničné Šumice“ mezi JM Green s.r.o., Sokolí 39, Třebíč, jako zhotovitel
a Obcí Viničné Šumice, jako objednatel.
Usnesení č. 6/5/18 - záměr bezúplatného převodu obecního majetku - části vodovodní sítě v délce
198 m, vedoucí k parcele p. č. 1781/10 v k. ú. Viničné Šumice, do vlastnictví Svazku Šlapanicko.
Usnesení č. 7/5/18 - rozpočtové opatření č. 7/2018.
Zastupitelstvo obce souhlasí:
Usnesení č. 8/5/18 - s výstavbou rodinných domů, komunikací, inženýrských sítí, veřejné zeleně
a ostatních objektů vybavenosti dle platného územního plánu pro plochy Z11 a Z11.1 v lokalitě
Loutořeč, s přihlédnutím ke stávající koncepci zástavby v obci.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko za rok 2017.
- závěrečný účet DSO Šlapanicko za rok 2017.
- závěrečný účet DSO Mikroregionu Roketnice za rok 2017.
- rozpočtové opatření č. 6/2018 v kompetenci starosty.
Zastupitelstvo obce určuje:
Usnesení č. 1/5/18- za ověřovatele zápisu pana Jana Malíka a pana Ladislava Šedého.
Ověřil: Jan Malík, v. r.
Ladislav Šedý v. r.
Josef Drápal, v. r.
starosta obce

Za správnost vyhotovení dne 9. 8. 2018: Zdeňka Vlachová
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