Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice č. 3/2021 ze dne 23. 6. 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/3/21 - program zasedání ZO V. Š.
Usnesení č. 3/3/21 - smlouvu č.: PR-001030065836/001-MOPR 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, Eleder“, za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN mezi
EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, jako budoucí oprávněná, a obcí Viničné Šumice, jako
budoucí povinná.
Usnesení č. 4/3/21 - 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.
Usnesení č. 5/3/21 - kupní smlouvu na pozemek parc. č. 1764/3 o výměře 158 m2 v k. ú. Viničné
Šumice mezi p. J. S., jako kupující a obcí Viničné Šumice, jako prodávající.
Usnesení č. 6/3/21 - zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 523/2 o výměře 134 m2
v k. ú. Viničné Šumice.
Usnesení č. 7/3/21 - smlouvu č. JMK 070779/21/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje ve výši 225 000 Kč na realizaci akce „Oprava vnějšího schodiště na p.p.č. 1633/1 KÚ Viničné
Šumice“.
Usnesení č. 8/3/21 - smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na obecní parcele č. 1883
v k. ú. Viničné Šumice pro stavbu pod označením „16010-0611821 VPIC Viničné Šumice Loutořeč “,
za účelem umístit podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, mezi obcí Viničné
Šumice, jako vlastník a CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha, jako CETIN.
Usnesení č. 9/3/21 - závěrečný účet obce Viničné Šumice za rok 2020 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.
Usnesení č. 10/3/21 - rozpočtové opatření č. 7/2021.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- rozpočtová opatření č.5/2021 a č. 6/2021 v kompetenci starosty.
Zastupitelstvo obce určuje:
Usnesení č. 1/3/21 - za ověřovatele zápisu pana Ing. Martina Krupičku a paní Kateřinu Řiháčkovou.
Ověřil: Ing. Martin Krupička, v. r.
Kateřina Řiháčková, v. r
Josef Drápal, v. r.
starosta obce

Za správnost vyhotovení dne 24. 6. 2021: Bronislava Malíková
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