Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice č. 2/2022 ze dne 11. 5. 2022
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/2/22 - program zasedání ZO V. Š.
Usnesení č. 3/2/22 - Smlouvu 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 a zařízení veřejné
komunikační sítě, mezi obcí Viničné Šumice, jako vlastník a CETIN a.s., Českomoravská2510/19,
Praha, jako CETIN.
Usnesení č. 4/2/22 - Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PR-014330064942/003-ADS 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 – kabelové vedení NN, mezi obcí Viničné Šumice,
jako povinná a EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, jako oprávněná.
Usnesení č. 5/2/22 - směnnou smlouvu na část pozemku parc. č. 1885 v k. ú. Viničné Šumice
o výměře 51 m2 ve vlastnictví manželů E. a L. Č., Ovocná 4, Brno, jako první směnitelé a část
pozemku parc. č. 1884 v k. ú. Viničné Šumice o výměře 51 m2 ve vlastnictví obce Viničné Šumice,
jako druhý směnitel.
Usnesení č. 6/2/22 - Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu
„Chodník Viničné Šumice – Pozořice“ a Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy mezi Obcí
Viničné Šumice, jako stavebník a Městysem Pozořice, jako partner.
Usnesení č. 7/2/22 - kupní smlouvu č. 00272022 na prodej obecního pozemku parc. č. 262/24 v k. ú.
Viničné Šumice o výměře 24 m2 za dohodnutou cenu 10 080 Kč mezi obcí Viničné Šumice, jako
prodávající a EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Brno, jako kupující.
Usnesení č. 8/2/22 – členění Územní studie lokality Loučky západ.
Usnesení č. 9/2/22 - řádnou účetní závěrku obce Viničné Šumice za rok 2021.
Usnesení č. 10/2/22 - řádnou účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Viničné Šumice, okres
Brno – venkov, příspěvkové organizace za rok 2021.
Usnesení č. 11/2/22 - převedení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Viničné
Šumice za rok 2021 ve výši 26 929,92 Kč do rezervního fondu organizace.
Usnesení č. 12/2/22 - poskytnutí neinvestičního příspěvku pro Společnost pro ranou péči, pobočka
Brno, ve výši 10 400 Kč.
Usnesení č. 13/2/22 - veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí neinvestiční dotace pro Společnost
pro ranou péči, pobočka Brno.
Usnesení č. 14/2/22 - poskytnutí příspěvku organizaci Práh jižní Morava, z.ú. na rok 2022
ve výši 70 385 Kč.
Usnesení č. 15/2/22 - veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace pro Práh jižní Morava, z.ú.
Usnesení č. 16/2/22 - kupní smlouvu na pořízení kolového nakládače a zametacího kartáče
za celkovou částku ve výši 1 366 816 včetně DPH mezi společností HITL, s.r.o., Dobelice 57,
jako prodávající a obcí Viničné Šumice, jako kupující.
Usnesení č. 17/2/22 - zveřejnění záměru pronájmu obecního pozemku parc. č. 1621/6 o výměře 2 m2
v k. ú. Viničné Šumice.
Usnesení č. 18/2/22 - Dodatek č. 1 k Dohodě o investičním příspěvku na realizaci stavby
a majetkoprávním vypořádání, na stavbu „Viničné Šumice, lokalita Vítovická, splašková kanalizace“,
který upravuje konečnou výši příspěvku na částku 8 900 000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 19/2/22 - odkoupení pozemku parc. č. 1524 v k. ú. Viničné Šumice o výměře 1 970 m2
za celkovou částku 1 100 000 Kč.
Usnesení č. 20/2/22 - rozpočtové opatření č. 3/2022.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- protokol z finanční kontroly a kontroly hospodaření u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Viničné
Šumice za rok 2021.
- změnu zrušené rozpočtované položky 1340 – Poplatek za provoz systému shromažďování, sběr,
přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, za novou položku 1345 – Příjem
z poplatků za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci v rozpočtu obce Viničné Šumice na rok 2022.
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- rozpočtová opatření č.1/2022 a č. 2/2022 v kompetenci starosty.
Zastupitelstvo obce určuje:
Usnesení č. 1/2/22 - 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 12. 5. 2022: Bronislava Malíková
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