Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice č. 5/2021 ze dne 27. 10. 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/5/21 - program zasedání ZO V. Š.
Usnesení č. 3/5/21 - kupní smlouvu na pozemek parc. č. 523/2 o výměře 134 m2 v k. ú. Viničné
Šumice mezi paní L. S., jako kupující a obcí Viničné Šumice, jako prodávající.
Usnesení č. 6/5/21 - smlouvu č.: PR-001030068116/001-ELSP o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, kab. smyčka NN, Sedl“, za účelem umístění
distribuční soustavy – kabelové vedení NN na parcele č. 1454 a 1456 v k. ú. Viničné Šumice, mezi
EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, jako budoucí oprávněná, a obcí Viničné Šumice, jako
budoucí povinná.
Usnesení č. 7/5/21 - smlouvu č.: PR-001030068714/002-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, kabel NN, Marková“, za účelem umístění distribuční
soustavy – kabelové vedení NN, uzemnění na parcele č. 1781/61 v k. ú. Viničné Šumice, mezi EG.D,
a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, jako budoucí oprávněná, a obcí Viničné Šumice, jako
budoucí povinná.
Usnesení č. 8/5/21 - smlouvu č.: PR-001030066006/003-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, DS NN, 10RD+16RD“, za účelem umístění
distribuční soustavy – kabelové vedení NN na parcele č. 262/8, kabelové vedení NN na parcele
č.1965/7 a kabelové vedení NN na parcele č. 1883 v k. ú. Viničné Šumice, mezi EG.D, a. s., Lidická
1873/36, Černá Pole, Brno, jako budoucí oprávněná, a obcí Viničné Šumice, jako budoucí povinná.
Usnesení č. 9/5/21 - zveřejnění záměru pronájmu obecního pozemku parc. č. 1690/21 o výměře 2 m2
v k. ú. Viničné Šumice.
Usnesení č. 10/5/21 - smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 000 Kč mezi obcí Viničné
Šumice, jako obdarovaný a Kulhánek & Drápal, s.r.o., Viničné Šumice 470, 664 06 Viničné Šumice,
jako dárce.
Usnesení č. 11/5/21 - smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 200 000 Kč mezi obcí Mikulčice,
jako obdarovaný a obcí Viničné Šumice, jako dárce.
Usnesení č. 12/5/21 - rozpočtové opatření č. 11/2021.
Zastupitelstvo obce souhlasí:
Usnesení č. 4/5/21 - s pořízením změny územního plánu na využití pozemků parc. č. 1153/3, 1153/1,
1156/1, 1158/1, 1161/3 a 1221/23 v k. ú. Viničné Šumice, ze zeleně soukromé a vyhrazené na plochy
smíšené výrobní. Náklady na změnu uhradí společnost Kulhánek & Drápal.
Usnesení č. 5/5/21 - s pořízením změny územního plánu na využití pozemků parc. č. 295, 292, 289
a 277/3 ze zahrady na plochy SO, smíšené obytné, v k. ú. Viničné Šumice. Náklady na změnu uhradí
pan Ing. A. Ž.
Zastupitelstvo obce určuje:
Usnesení č. 1/5/21 - za ověřovatele zápisu pana Ing. Pavla Málka a paní Janu Vlčkovou.
Ověřil: Ing. Pavel Málek, v. r.
Jana Vlčková, v. r
Josef Drápal, v. r.
starosta obce

Za správnost vyhotovení dne 29. 10. 2021: Bronislava Malíková
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