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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice  č. 2/2018 ze dne 14. 3. 2018

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/2/18 – program zasedání ZO V. Š.
Usnesení č. 3/2/18 - kupní smlouvu na pozemek p. č. 1621/11 o výměře 73 m2 v k. ú. Viničné Šumice 
mezi panem R. L., jako kupující a obcí Viničné Šumice, jako prodávající.
Usnesení č. 4/2/18 - kupní smlouvu na pozemek p. č. 1621/12 o výměře 47 m2 v k. ú. Viničné Šumice 
mezi panem J. D., paní H. D., jako kupujícími a obcí Viničné Šumice, jako prodávající.
Usnesení č. 5/2/18 - kupní smlouvu na část pozemku p. č. 1621/6 o výměře 17 m2 v k. ú. Viničné 
Šumice mezi paní M. M., jako kupující a obcí Viničné Šumice, jako prodávající.
Usnesení č. 6/2/18 - žádost o bezúplatný převod i samotný bezúplatný převod pozemku p. č. 1221/4 
o výměře 45 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Viničné 
Šumice z vlastnictví Jihomoravského kraje a ve správě Správa a údržba silnic JMK do vlastnictví obce 
Viničné Šumice.
Usnesení č. 7/2/18 - smlouvu na realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
č. VPI/MJ/2018/00021 mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 2681/6, Praha, 
jako CETIN, a Obcí Viničné Šumice, jako stavebníkem.
Usnesení č. 8/2/18 - smlouvu o dílo č. 2018-005 na projekt „Rekonstrukce školního hřiště – ZŠ  
Viničné Šumice“ mezi Obcí Viničné Šumice, jako objednavatelem a JM Demiccarr s.r.o., Bučovická 
180, Slavkov u Brna, jako zhotovitelem.
Usnesení č. 9/2/18 - uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku 
projednávání přestupků mezi Obcí Viničné Šumice a Městem Šlapanice.
Usnesení č. 10/2/18 - inventarizační zprávu obce Viničné Šumice za rok 2017.
Usnesení č. 11/2/18 - zveřejnění záměru propachtování obecního pozemku p. č. 1810/2 
o výměře 988 m2 v k. ú. Viničné Šumice.
Usnesení č. 12/2/18 - pořízení dopravního automobilu pro JSDH obce Viničné Šumice s maximální 
nosností do 3,5 tuny za cenu 1 500 000 Kč, při použití dotace 750 000 Kč a dofinancování Obcí 
Viničné Šumice ve výši 750 000 Kč. 
Usnesení č. 13/2/18 - rozpočtové opatření č. 2/2018.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- výpověď veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků 
   mezi Obcí Viničné Šumice a Městem Šlapanice.
- vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce v roce 2017.
- protokol z finanční kontroly a kontroly hospodaření u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Viničné 
  Šumice za rok 2017.
- rozpočtové opatření č.1/2018 v kompetenci starosty.   
             
Zastupitelstvo obce určuje:
Usnesení č. 1/2/18- za ověřovatele zápisu pana Petra Marka a paní Irenu Rausovou.

Ověřil: Petr Marek, v. r.
Ing. Irena Rausová, v. r.

Josef Drápal, v. r.
starosta obce

Za správnost vyhotovení: Bronislava Malíková




