Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice č. 6/2018 ze dne 27. 9. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/6/18 – program zasedání ZO V. Š.
Usnesení č. 3/6/18 - smlouvu o zřízení služebnosti na parcele č. 1832 v k. ú. Viničné Šumice
pro stavbu komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě a podzemní komunikační vedení veřejné
komunikační sítě pod označením „16010-040909RVDSL1817_M_B_POZO48-POZO1HR“
mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 6, Praha, jako oprávněný a Obcí Viničné
Šumice, jako obtížený.
Usnesení č. 4/6/18 – bezúplatný převod 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. 5/6/18 - záměr převedení provozování pobočky České pošty ve Viničných Šumicích
v režimu Pošta Partner pod Obec Viničné Šumice.
Usnesení č. 6/6/18 - uzavření smlouvy o dílo na realizaci rozhlasového a varovného systému mezi
společností Empemont s.r.o., Železničního vojska 1472, Valašské Meziříčí, jako zhotovitel a Obcí
Viničné Šumice, jako objednatel.
Usnesení č. 7/6/18 – schvaluje kupní smlouvu na pořízení nového požárního dopravního automobilu
DA-L1Z Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI 4X4/ IVACAR za celkovou cenu ve výši 1.567.434 Kč
mezi společností KM Rest Ivančice, s.r.o., Krumlovská 1430/30 Ivančice, jako prodávající a Obcí
Viničné Šumice, jako kupující.
Usnesení č. 8/6/18 – smlouvu na poskytnutí investičního úvěru ve výši 20.000.000 Kč pro financování
akce „Nástavba základní školy v obci Viničné Šumice“ mezi Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33,
Praha 1 a Obcí Viničné Šumice.
Usnesení č. 9/6/18 - poskytnutí příspěvku organizaci SDH Viničné Šumice ve výši 5 000 Kč.
Usnesení č. 10/6/18 - veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace pro SDH Viničné Šumice.
Usnesení č. 11/6/18 - rozpočtové opatření č. 8/2018.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu kontrolního výboru.
Zastupitelstvo obce určuje:
Usnesení č. 1/6/18- 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 dne 1. 10. 2018: Zdeňka Vlachová
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