Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice č. 7/2018 ze dne 6. 12. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/7/18 – pozměněný a doplněný program zasedání ZO V. Š.
Usnesení č. 3/7/18 - smlouvu č.: 1030044229/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na obecních pozemcích parc. č. 1861/38, 1861/31 a 1861/36 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu
s názvem „Viničné Šumice, kabel NN Svobodová“, za účelem umístění distribuční soustavy – kabel
NN, zemnící pásek, mezi E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jako
budoucí oprávněná, a obcí Viničné Šumice, jako budoucí povinná.
Usnesení č. 4/7/18 - smlouvu o zřízení věcného břemene č.: 9900087430_2/VB na obecním pozemku
p. č. 1074/2 v k. ú. Viničné Šumice za účelem uložení plynárenského zařízení „NTL plynovodní
přípojka pro novostavbu rodinného domu na pozemku p. č. 1072 a p. č. 1074/1 v k. ú. Viničné
Šumice, číslo stavby: 9900087430“ mezi obcí Viničné Šumice, jako povinný, GasNet, s.r.o., Klišská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako oprávněný a p. D. T., Velatice, jako investor.
Usnesení č. 5/7/18 - smlouvu o zřízení věcného břemene č.: 9900080688_1/VB na obecním pozemku
p. č. 1621/6 v k. ú. Viničné Šumice za účelem uložení plynárenského zařízení „NTL plynovodní
přípojka pro rodinný dům č. p. 471 v k. ú. Viničné Šumice, číslo stavby: 9900080688“ mezi obcí
Viničné Šumice, jako povinný, GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako
oprávněný a manželi H. a R. Z., Viničné Šumice, jako investor.
Usnesení č. 6/7/18 - smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 25 000 Kč mezi obcí Viničné
Šumice, jako obdarovaný a Českomoravský cement, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá.
Usnesení č. 7/7/18 - přílohu č. 1 a přílohu č. 2 ke smlouvě č. S/05000009/31300020/10 s účinností
od 1. 1. 2019, mezi obcí Viničné Šumice a AVE CZ odpadové hospodářství.
Usnesení č. 8/7/18 - poplatek za komunální odpad ve výši 500 Kč v obci Viničné Šumice
pro rok 2019.
Usnesení č. 10/7/18 - střednědobý výhled rozpočtu obce 2020 – 2022.
Usnesení č. 11/7/18 - poskytnutí příspěvků organizacím TJ Sokol Viničné Šumice – 242 000 Kč; SDH
Viničné Šumice – 20 000 Kč; Kavyl z.s. – 15 000 Kč; Římskokatolická farnost Pozořice – 50 000 Kč;
Junák – český skaut, středisko Pozořice, z.s. – 8 000 Kč; ZO Českého zahrádkářského svazu Viničné
Šumice – 8 000 Kč; ZUŠ Pozořice – 18 000 Kč; Myslivecký spolek Viničné Šumice – Kovalovice –
5 000 Kč.
Usnesení č. 12/7/18 - veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace pro TJ Sokol Viničné Šumice; SDH
Viničné Šumice; Kavyl z.s.; Římskokatolická farnost Pozořice; Junák – český skaut, z.s., středisko
Pozořice; ZO Českého zahrádkářského svazu Viničné Šumice; ZUŠ Pozořice; Myslivecký spolek
Viničné Šumice – Kovalovice.
Usnesení č. 13/7/18 - rozpočet obce Viničné Šumice na rok 2019, kde závaznými ukazateli jsou
paragrafy.
Usnesení č. 14/7/18 - smlouvu č.: 1040015101/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na obecních pozemcích parc. č. 524, 520/3 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu s názvem „Viničné
Šumice, příp.NN Dvořáčková“, za účelem umístění distribuční soustavy – skříň SP100, SP200,
2 x střešník, 2 x venkovní závěsný kabel NN, mezi E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, jako budoucí oprávněná, a obcí Viničné Šumice, jako budoucí povinná.
Zastupitelstvo obce stanovuje:
Usnesení č. 9/7/18 - že v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích , ve znění
pozdějších předpisů, pověřuje zastupitelstvo obce Viničné Šumice příkazce operace (starostu)
částečnou pravomocí k provádění rozpočtových opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva.
Starosta je oprávněn:
1) provádět přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem
ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů
a výdajů
2) použít nové, rozpočtem nepředvídané příjmy k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných
výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu
3) provádět přesun rozpočtových prostředků mezi položkami a § na straně výdajů z důvodu
objektivně působících skutečností, které ovlivňují plnění rozpočtu (navýšení příp. ponížení výdajů
již rozpočtovaných)
4) provést dorovnání rozpočtu v závěru roku
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Změny rozpočtu, popsané v odst. 2 a 3, mohou být provedeny
maximálně do výše 200 000 Kč na každé rozpočtové opatření.
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen
v případech:
1) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
2) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo
stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
3) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí
být realizován
Pokračování usnesení:
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového
opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně).
Starosta bude rozpočtová opatření dávat písemnou formou na vědomí účetní a budou očíslovány.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- protokol z finanční kontroly a kontroly hospodaření u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Viničné
Šumice za 1. pololetí 2018.
- zprávy finančního výboru.
- rozpočtové opatření č. 9/2018 v kompetenci starosty.
- rozpočtové opatření č. 10/2018 v kompetenci starosty.
Zastupitelstvo obce určuje:
Usnesení č. 1/7/18- za ověřovatele zápisu pana Ing. Martina Krupičku a paní Kateřinu Řiháčkovou.
Ověřil: Ing. Martin Krupička, v. r.
Kateřina Řiháčková v. r.
Josef Drápal, v. r.
starosta obce

Za správnost vyhotovení dne 7. 12. 2018: Zdeňka Vlachová
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