Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice č. 5/2020 ze dne 9. 12. 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/5/20 - program zasedání ZO V. Š.
Usnesení č. 3/5/20 - smlouvu č.: PR-001030062700/003-SITL o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na obecním pozemku parc. č. 520/3 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu s názvem „Viničné
Šumice, kabel NN, Křiva“, 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. 4/5/20 - kupní smlouvu na pozemek parc. č. 38 o výměře 112 m2 mezi obcí Viničné
Šumice, jako kupující a panem J. Ú., L. Š., A. P. a M., jako prodávající.
Usnesení č. 5/5/20 - odpis knih za rok 2020 z knižního fondu obecní knihovny Viničné Šumice.
Celková hodnota vyřazených knih činí 26 685 Kč.
Usnesení č. 6/5/20 - kupní smlouvu na pozemek parc. č. 1052/4 o výměře 132 m2 v k. ú. Viničné
Šumice mezi panem Ing. L. S. a paní L. Z., jako prodávající a obcí Viničné Šumice, jako kupující.
Usnesení č. 7/5/20 - přílohu č. 1 a přílohu č. 2 ke smlouvě č. S/05000009/31300020/10 s účinností
od 1. 1. 2021, mezi obcí Viničné Šumice a AVE CZ odpadové hospodářství.
Usnesení č. 8/5/20 - schvaluje poplatek za komunální odpad ve výši 500 Kč v obci Viničné Šumice
pro rok 2021.
Usnesení č. 13/5/20 - dohodu o investičním příspěvku na realizaci stavby a majetkoprávní vypořádání
stavby „Viničné Šumice, lokalita Vítovská, splašková kanalizace mezi Obcí Viničné Šumice, jako
Obec a Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, jako Svazek.
Usnesení č. 14/5/20 - poskytnutí příspěvku pro Oblastní charitu Rajhrad ve výši 672 Kč za rok 2020.
Usnesení č. 15/5/20 - veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace pro Oblastní charitu Rajhrad.
Usnesení č. 16/5/20 - střednědobý výhled rozpočtu obce 2022 – 2023.
Usnesení č. 17/5/20 - poskytnutí příspěvků organizacím TJ Sokol Viničné Šumice – 70 000 Kč;
SDH Viničné Šumice – 20 000 Kč; Kavyl z.s. – 25 000 Kč; Římskokatolická farnost Pozořice –
60 000 Kč; Junák – český skaut, středisko Pozořice, z.s. – 8 000 Kč; Mateřské centrum Viničné
Šumice – 5 000 Kč; ZUŠ Pozořice – 18 000 Kč.
Usnesení č. 18/5/20 - 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; Mateřské centrum Viničné Šumice; ZUŠ Pozořice.
Usnesení č. 19/5/20 - rozpočet obce Viničné Šumice na rok 2021, kde závaznými ukazateli jsou
paragrafy.
Zastupitelstvo obce souhlasí:
Usnesení č. 10/5/20 - s podáním žádosti o dotaci na akci „Park Loučky ve Viničných Šumicích“
z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210H, Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku z Ministerstva pro místní rozvoj.
Usnesení č. 11/5/20 - s podáním žádosti o dotaci na akci „Víceúčelové hřiště s umělým povrchem –
Viničné Šumice“, prostřednictvím Národní agentury sportu z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Usnesení č. 9/5/20 - prodej obecních pozemků parc. č. 1812/5 a parc. č. 1809/2. Důvodem je jejich
budoucí využití jako přístupová cesta U Z19 k plochám smíšeným obytným SO Z13, Z14 a Z15 podle
platného územního plánu obce.
Usnesení č. 12/5/20 - zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p. č. 523/2 o výměře 134 m2
v k. ú. Viničné Šumice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu kontrolního výboru.
- zprávy finačního výboru.
- rozpočtové opatření č. 7/2020 v kompetenci starosty.
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Zastupitelstvo obce určuje:
Usnesení č. 1/5/20 - za ověřovatele zápisu pana Ing. Pavla Málka a paní Ing. Irenu Rausovou.
Ověřil: Ing. Pavel Málek, v. r.
Ing. Irena Rausová, v. r
Josef Drápal, v. r.
starosta obce

Za správnost vyhotovení dne 10. 12. 2020: Bronislava Malíková
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