Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice č. 2/2019 ze dne 17. 4. 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/2/19 – program zasedání ZO V. Š.
Usnesení č. 3/2/19 - dle zákona č. 301/2000 Sb., zákona o matrikách v platném znění § 11a odst. 3,
místo pro oddávání „Zasedací místnost, Obecního úřadu Viničné Šumice, č. p. 23“. Oddávajícími
se navrhují podle § 11a odst.1 písm. b) a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
v platném znění, § 657 a § 658, pan Josef Drápal, starosta obce a pan Ing. Pavel Málek, místostarosta
obce.
Usnesení č. 5/2/19 - smlouvu č.: 1030051414/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na obecním pozemku parc. č. 1633/1 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu s názvem „Viničné Šumice,
přípojka NN, Doležel“, za účelem umístění distribuční soustavy – 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.
Usnesení č. 7/2/19 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. 7700070680_1/VB na obecním pozemku
p. č. 1470/1 v k. ú. Viničné Šumice za účelem zřídit a provozovat plynárenské zařízení pro stavbu
s názvem „REKO STL RS Viničné Šumice – U sauny“ mezi obcí Viničné Šumice, jako povinná
a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01, Ústí nad Labem, jako oprávněná.
Usnesení č. 8/2/19 - smlouvu o nájmu části nemovitosti č. 107798-000-00, Viničné Šumice č. p. 119,
o celkové výměře 18,54 m2 mezi společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1,
148 00 Praha, jako nájemce a Obcí Viničné Šumice, jako pronajímatel.
Usnesení č. 9/2/19 - Smlouvu o spolufinancování odborných psychologických služeb mezi Obcí
Viničné Šumice a Městem Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice.
Usnesení č. 10/2/19 – uzavření příkazní smlouvy s fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně
plánovací činnosti Ing. M. M. dle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona, kterou si Obecní úřad
Viničné Šumice zajistí splnění kvalifikačních požadavků při výkonu územně plánovací činnosti při
pořizování změny č. 1 územního plánu Viničné Šumice.
Usnesení č. 11/2/19 – pana Josefa Drápala, starostu obce, jako určeného člena zastupitelstva
(„určeného zastupitele“) pro činnosti spojené s pořizováním změny č. 1 územního plánu Viničné
Šumice.
Usnesení č. 12/2/19 - že nebude požadovat výkon územně plánovací činnosti ve věci změny č. 1
územního plánu Viničné Šumice dle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona po obecním úřadu obce
s rozšířenou působností (úřadu územního plánování) tedy Městském úřadu Šlapanice.
Zastupitelstvo obce jmenuje:
Usnesení č. 6/2/19 - paní Irenu Rausovou členem školské rady Základní školy a Mateřské školy
Viničné Šumice.
Zastupitelstvo neschvaluje:
Usnesení č. 4/2/19 - zápisy do kroniky obce Viničné Šumice za rok 2015, 2016 a 2017.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu kontrolního výboru.
- protokol z finanční kontroly a kontroly hospodaření u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Viničné
Šumice za rok 2018.
- rozpočtové opatření č.1/2019 v kompetenci starosty.
- rozpočtové opatření č.2/2019 v kompetenci starosty.
Zastupitelstvo obce určuje:
Usnesení č. 1/2/19- za ověřovatele zápisu pana Ing. Pavla Málka a paní Kateřinu Řiháčkovou.
Ověřil: Ing. Pavel Málek, v. r.
Kateřina Řiháčková v. r.
Josef Drápal, v. r.
starosta obce
Za správnost vyhotovení dne 18. 4. 2019: Bronislava Malíková

