Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice č. 1/2021 ze dne 17. 2. 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/1/21 - program zasedání ZO V. Š.
Usnesení č. 3/1/21 - smlouvu č.: PR-001030064496/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na obecních pozemcích parc. č. 1620, 1621/6, 1622 a 1812/1 v k. ú. Viničné Šumice
pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, kabel NN, MŠ“, za účelem rozšíření distribučního kabelového
vedení NN novým zemním kabelem mezi EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, jako
budoucí oprávněná, a obcí Viničné Šumice, jako budoucí povinná.
Usnesení č. 4/1/21 - smlouvu č.: PR-001030063276/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na obecních pozemcích parc. č. 181/2 a 181/3 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu s názvem
„Viničné Šumice, přípojka NN, Černá“, za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení
NN, kabelový pilíř mezi EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, jako budoucí oprávněná,
a obcí Viničné Šumice, jako budoucí povinná.
Usnesení č. 5/1/21 - smlouvu č.: PR-001030059534/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na obecních pozemcích parc. č. 1413 a 1625 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu s názvem
„Viničné Šumice, přípojka NN, Šmíd“, za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN, uzemnění
mezi E.ON, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jako budoucí oprávněná, a obcí Viničné
Šumice, jako budoucí povinná.
Usnesení č. 6/1/21 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330060526/001 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 obcí Viničné Šumice,
jako povinná a E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jako oprávněná.
Usnesení č. 7/1/21 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330062749/001 na obecním
pozemku p. č. 520/3 a p. č. 524 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu s názvem „Viničné Šumice,
příp. NN Dvořáčková“, za účelem umístění distribuční soustavy – venkovní vedení NN, střešník,
mezi obcí Viničné Šumice, jako povinná a E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, jako oprávněná.
Usnesení č. 8/1/21 - zveřejnění záměru obce o zemědělském pachtu na pozemek parc. č. 1344
o výměře 1 053 m2 ve vlastnictví obce v k. ú. Viničné Šumice.
Usnesení č. 11/1/21 - smlouvu o dílo se společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 8,
Brno, jako zhotovitel a obcí Viničné Šumice, jako objednatel na vypracování Změny č. 1 územního
plánu Viničné Šumice. Změna bude zpracována dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném
znění.
Usnesení č. 12/1/21 - smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. BP – 20/133 na pozemek
parc. č. 1969 v k. ú. Viničné Šumice, mezi obcí Viničné Šumice, jako nabyvatel a Českou republikou
– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, jako převodce.
Usnesení č. 13/1/21 - inventarizační zprávu obce Viničné Šumice za rok 2020.
Usnesení č. 14/1/21 - poskytnutí investičního příspěvku pro TJ Sokol Viničné Šumice
ve výši 200 000 Kč.
Usnesení č. 15/1/21 - veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace pro TJ Sokol Viničné Šumice.
Usnesení č. 16/1/21 - rozpočtové opatření č. 1/2021.
Zastupitelstvo obce souhlasí:
Usnesení č. 9/1/21 - se směnou části katastrálního území obce Viničné Šumice.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
Usnesení č. 10/1/21 - starostu obce k vypracování dohody mezi obcí Viničné Šumice a obcí
Kovalovice, která přesně určí pozemky a výměru směněného katastrálního území.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce v roce 2020.
- rozpočtové opatření č.8/2020 v kompetenci starosty.
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Zastupitelstvo obce určuje:
Usnesení č. 1/1/21 - za ověřovatele zápisu pana Ing. Oldřicha Sedláčka a paní Janu Vlčkovou.
Ověřil: Ing. Oldřich Sedláček, v. r.
Jana Vlčková, v. r
Josef Drápal, v. r.
starosta obce

Za správnost vyhotovení dne 17. 2. 2021: Bronislava Malíková
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