Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice č. 4/2019 ze dne 7. 8. 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/4/19 – program zasedání ZO V. Š.
Usnesení č. 3/4/19 - smlouvu č. JMK059401/19/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje ve výši 97 000 Kč na realizaci projektu „Obnova osobních ochranných prostředků jednotky SDH
obce Viničné Šumice a dovybavení věcnými prostředky požární ochrany“.
Usnesení č. 4/4/19 - revokaci usnesení č. 8/2/19 ze dne 17. 4. 2019 – smlouva o nájmu části
nemovitosti č. p. 119.
Usnesení č. 7/4/19 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330053622/001 na obecních
pozemcích p. č. 1677/49, 1677/50, 1677/51, 1677/52 v k. ú. Viničné Šumice za účelem umístění
distribuční soustavy – kabelové vedení NN pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, kab. smyčka NN,
Hoffmann“ mezi obcí Viničné Šumice, jako povinná a E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, jako oprávněná.
Usnesení č. 8/4/19 - smlouvu č.: 1030048246/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na obecním pozemku p. č. 1621/6 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu s názvem „Viničné Šumice,
přípojka NN, Formánek“, za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN, přípojková skříň 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. 9/4/19 - smlouvu č.: 1030048511/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na obecním pozemku p. č. 1621/6 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, kabel
NN, Procházková“, 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. 10/4/19 - kupní smlouvu č. 7700070680_3/KS na pozemek p. č. 1468/3 o výměře 53 m2
v k. ú. Viničné Šumice za kupní cenu ve výši 26 500 Kč, mezi obcí Viničné Šumice, jako prodávající
a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, jako kupující.
Usnesení č. 11/4/19 - smlouvu o výpůjčce mezi obcí Viničné Šumice a Základní školou
a Mateřskou školou Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace splatností
od 1. 9. 2019.
Usnesení č. 12/4/19 - Nařízení obce Viničné Šumice č. 2/2019, kterým se vydává Tržní řád.
Usnesení č. 13/4/19 - rozpočtové opatření č. 5/2019.
Zastupitelstvo obce souhlasí:
Usnesení č. 5/4/19 - s výstavbou rodinných domů v lokalitě Pod lesem podle předloženého situačního
výkresu společnosti Trignis z 10/2018.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí:
Usnesení č. 6/4/19 - se zahájením výstavby rodinných domů v lokalitě Pod hřištěm, před vybudováním
infrastruktury.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko za rok 2018.

- závěrečný účet DSO Šlapanicko za rok 2018.
- závěrečný účet DSO Mikroregionu Roketnice za rok 2018.
Zastupitelstvo obce určuje:
Usnesení č. 1/4/19- 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 dne 8. 8. 2019: Bronislava Malíková
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