Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice č. 3/2022 ze dne 29. 6. 2022
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/3/22 - program zasedání ZO V. Š.
Usnesení č. 3/3/22 - Smlouvu č. JMK076133/22/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje ve výši 99 000 Kč na realizaci projektu „Obnova osobních ochranných prostředků jednotky SDH
obce Viničné Šumice a dovybavení věcnými prostředky požární ochrany“.
Usnesení č. 6/3/22 - Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci a finacování projektu „Stavba integrovaného
systému sítě bezpečných cyklostezek na Šlapanicku: etapa Pozořicko“, kterým se zavazují obce
Podolí, Tvarožná a Velatice k úhradě částky, každá ve výši 240 000 Kč.
Usnesení č. 7/3/22 - Kupní smlouvu k nemovitým věcem č. 4/2022-005 na pozemek parc. č. 1524
o výměře 1 970 m2 v k. ú. Viničné Šumice za celkovou částku 1 100 000 mezi p. Č. D., jako
prodávající a obcí Viničné Šumice, jako kupující.
Usnesení č. 8/3/22 - Dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci Projektu Fondu soudržnosti
„Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec“ v souvislosti s uhrazením dlužné částky úvěru za výstavbu
kanalizace, formou investičních příspěvků zaplacených v letech 2012 – 2022 Svazku obcí
pro vodovody a kanalizace Šlapanicko.
Usnesení č. 9/3/22 - navýšení provozního příspěvku na rok 2022 na obnovu zastaralého vybavení
pro Základní školu a Mateřskou školu Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
ve výši 100 000 Kč.
Usnesení č. 10/3/22 - navýšení provozního příspěvku na rok 2022 pro Základní školu a Mateřskou
školu Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, na pomůcky, rozšířenou výuku,
vybavení žáků, materiál a revize ve výši 100 000 Kč.
Usnesení č. 11/3/22 – zvláštní ujednání ke smlouvě pro umístění Z-BOXu a spolupráci při jeho
provozování na parcele č. 1621/6 v k. ú. Viničné Šumice mezi obcí Viničné Šumice, jako smluvní
partner a Zásilkovnou s.r.o., Lihovarská 1060/12, Praha, jako provozovatel.
Usnesení č. 12/3/22 - poskytnutí finančních prostředků ve výši 252 105 Kč na realizaci zrušení
venkovního vedení VN a vybudování nového kabelového vedení VN z důvodu rozšíření hřbitova
Městyse Pozořice.
Usnesení č. 14/3/22 - závěrečný účet obce Viničné Šumice za rok 2021 s výhradou, kdy:
- obec poskytla finanční dar ve výši 200 000 Kč, který neschválilo zastupitelstvo obce.
- obec neuveřejnila na profilu zadavatele smlouvy uzavřené na veřejné zakázky, jejíž cena přesáhla
částku 500 000 Kč bez DPH do 15 dnů od jejich uzavření.
Současně přijímá nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků, které jsou popsány v příloze č. 1
tohoto zápisu.
Usnesení č. 15/3/22 - rozpočtové opatření č. 5/2022.
Usnesení č. 16/3/22 - Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PR-014330065553/001-ADS
na obecních parcelách 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 a pojistková
skříň, mezi obcí Viničné Šumice, jako povinná a EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, jako
oprávněná.
Zastupitelstvo obce volí:
Usnesení č. 4/3/22 - paní A. R. jako přísedící Okresního soudu Brno – venkov na funkční období let
2022 – 2026.
Usnesení č. 5/3/22 - paní Š. D. jako přísedící Okresního soudu Brno – venkov na funkční období let
2022 – 2026.
Zastupitelstvo obce vyjadřuje:
Usnesení č. 13/3/22 - souhlas s celoročním hospodařením obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko za rok 2021.
- závěrečný účet DSO Šlapanicko za rok 2021.
- závěrečný účet DSO Mikroregionu Roketnice za rok 2021.
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- rozpočtové opatření č.4/2022 v kompetenci starosty.
Zastupitelstvo obce určuje:
Usnesení č. 1/3/22 - 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 30. 6. 2022: Bronislava Malíková
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