Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice č. 2/2021 ze dne 12. 5. 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/2/21 - program zasedání ZO V. Š.
Usnesení č. 3/2/21 - Smlouvu č.: PR-001030065628/001-SITL o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na obecním pozemku parc. č. 1861/21 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu s názvem „Viničné
Šumice, kabel NN, Pok“, za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN mezi EG.D, a. s.,
Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, jako budoucí oprávněná, a obcí Viničné Šumice, jako budoucí
povinná.
Usnesení č. 5/2/21 - Smlouvu č.: 1030055999/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na obecním pozemku parc. č. 138 a 1969 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu s názvem „Viničné
Šumice, kabel NN, Mazel“, za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN, smyčkovací skříň,
uzemnění mezi EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, jako budoucí oprávněná, a obcí
Viničné Šumice, jako budoucí povinná.
Usnesení č. 6/2/21 - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na obecních parcelách
č. 1912/54, 1911/20, 1909, 1908/2, 1908/1 a 1906 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu pod označením
„16010-061276 VPIC SÚS Viničné Šumice most 3834-1“, za účelem umístit podzemní komunikační
vedení veřejné komunikační sítě, mezi obcí Viničné Šumice, jako vlastník a CETIN a.s.,
Českomoravská2510/19, Praha, jako CETIN.
Usnesení č. 7/2/21 - Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330055871/003 na obecním
pozemku parc. č. 1116/3 v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, příp. NN
Chocholáč“, za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN, mezi obcí Viničné
Šumice, jako povinná a EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, jako oprávněná.
Usnesení č. 8/2/21 - Smlouvu č.: PR-001030060133/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene pro stavbu s názvem „V. Šumice, DS NN, VN, DTS, 9RD Pod Lesem“, za účelem umístění
distribuční soustavy – p. č. 1961 – kabelová skříň, telekomunikační síť; p. č. 262/8 – kabelové vedení
NN, kabelový pilíř, uzemnění; p. č. 262/14 - kabelové vedení VN, telekomunikační síť; p. č. 262/13 –
kabelové vedení VN, telekomunikační síť; p. č. 1965/9 – kabelový pilíř, kabelové vedení NN
v k. ú. Viničné Šumice; p. č. 534/2 – kabelové vedení VN, telekomunikační síť, uzemnění;
p. č. 2017/1 – kabelové vedení VN, telekomunikační síť v k. ú. Pozořice, mezi EG.D, a. s.,
Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, jako budoucí oprávněná, a obcí Viničné Šumice, jako budoucí
povinná.
Usnesení č. 9/2/21 - Smlouvu o zemědělském pachtu na pozemek parc. č. 1344 o výměře 1 053 m2
v k. ú. Viničné Šumice mezi p. P. S., Blanenská 84, Rájec - Jestřebí, jako pachtýř a obcí Viničné
Šumice, jako propachtovatel.
Usnesení č. 10/2/21 - Smlouvu pro stavby „III/3834 Viničné Šumice – Pozořice, most 3834-1“
a „Chodník u mostu 3834-1 ve Viničných Šumicích“ pro stanovení společného postupu při přípravě
stavby, při výběru zhotovitele stavebních prací a realizaci stavby mezi Správou a údržbou silnic JMK,
Žerotínovo náměstí 449/3, Brno a obcí Viničné Šumice.
Usnesení č. 11/2/21 - poskytnutí neinvestičního příspěvku pro Společnost pro ranou péči, pobočka
Brno, ve výši 10 400 Kč.
Usnesení č. 12/2/21 - veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí neinvestiční dotace pro Společnost pro
ranou péči, pobočka Brno.
Usnesení č. 13/2/21 - finanční dar ve výši 76 778 Kč k zaplacení části kupní ceny na pořízení
nemovitosti, a to pozemku p. č. 839/3, jehož součástí je stavba č. p. 227, pozemku p. č. 840/3, 841/2,
842/4 a 839/1, v obci Mokrá-Horákov, k. ú. Mokrá u Brna, za účelem podpory výstavby chráněného
bydlení pro dospělé osoby s poruchou autistického spektra (PAS), v obci Mokrá.
Usnesení č. 14/2/21 - Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru mezi obcí Viničné Šumice,
IČ: 00488372, jako dárce a Tady to mám rád, z.s., spolek, IČ: 27032582, jako obdarovaný.
Usnesení č. 15/2/21 - Smlouvu č. JMK 0704479/21/OŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje ve výši 43 000 Kč na realizaci projektu „Příroda na dosah“ pro Základní školu
a Mateřskou školu Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace.
Usnesení č. 16/2/21 - zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 1764/3 o výměře 158 m2
v k. ú. Viničné Šumice.
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Usnesení č. 17/2/21 - Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 1677/66 o výměře 293 m2 v k. ú. Viničné
Šumice mezi p. Ing. C. D., jako prodávající a obcí Viničné Šumice, jako kupující.
Usnesení č. 18/2/21 – zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku parc. č. 262/8 o výměře
24 m2 v k. ú. Viničné Šumice.
Usnesení č. 19/2/21 - Plánovací smlouvu s tím, že budou rozšířeny pravomoci technického dozoru
obce (např. zastavit stavbu a vyžadovat nápravu) mezi společností Apremont s.r.o., Tuřanka 574/34,
Brno a Ing. R. Ž., Viničné Šumice 484, na straně jedné a obcí Viničné Šumice, na straně druhé pro
realizaci stavby „Nová technická a dopravní infrastruktura Viničné Šumice, Loutořeč“.
Usnesení č. 20/2/21 - Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na část
pozemku parc. č. 1962 o výměře 18 m2 mezi Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno, jako
pronajímatel nebo budoucí povinný a Obcí Viničné Šumice, jako nájemce nebo budoucí oprávněný.
Usnesení č. 21/2/21 - řádnou účetní závěrku obce Viničné Šumice za rok 2020.
Usnesení č. 22/2/21 - řádnou účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Viničné Šumice, okres
Brno – venkov, příspěvkové organizace za rok 2020.
Usnesení č. 23/2/21 - převedení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Viničné
Šumice za rok 2020 ve výši 39 659,25 Kč do rezervního fondu organizace.
Usnesení č. 24/2/21 - poskytnutí neinvestičního příspěvku pro TJ Sokol Viničné Šumice
ve výši 60 000 Kč.
Usnesení č. 25/2/21 - veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace pro TJ Sokol Viničné Šumice.
Usnesení č. 26/2/21 - rozpočtové opatření č. 4/2021.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Usnesení č. 4/2/21 - Smlouvu o zřízení služebnosti na obecním pozemku parc. č. 1150/14 v k. ú.
Viničné Šumice, za účelem vést energetické, telekomunikační a vodovodní vedeni, mezi obcí Viničné
Šumice, jako vlastník pozemku služebného a pan Ing. M. B., Sušilovo nám. 47, Rousínov,
jako vlastník pozemku panujícícho.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- protokol z finanční kontroly a kontroly hospodaření u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Viničné
Šumice za rok 2020.
- rozpočtová opatření č.2/2021 a č. 3/2021 v kompetenci starosty.
Zastupitelstvo obce určuje:
Usnesení č. 1/2/21 - za ověřovatele zápisu pana Ing. Pavla Málka a pana Ladislava Šedého.
Ověřil: Ing. Pavel Málek, v. r.
Ladislav Šedý, v. r
Josef Drápal, v. r.
starosta obce

Za správnost vyhotovení dne 13. 5. 2021: Bronislava Malíková
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