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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice  č. 4/2018 ze dne 6. 6. 2018

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/4/18 – pozměněný a doplněný program zasedání ZO V. Š.
Usnesení č. 3/4/18 - smlouvu č. 051183/18/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
ve výši 38 000 Kč na realizaci akce „Obnova vybavení obecní knihovny ve Viničných Šumicích“. 
Usnesení č. 4/4/18 - smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
ve výši 37 500 Kč na realizaci projektu „Oprava fasády zvoničky ve Viničných Šumicích“. 
Usnesení č. 5/4/18 - smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330043348/001 na obecních 
pozemcích p. č. 1455, 1456 a 1677/52 v k. ú. Viničné Šumice za účelem umístění distribuční soustavy 
– kabelového vedení NN pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, kabel. smyčka NN Rajtar“ mezi obcí 
Viničné Šumice, jako povinná a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 
jako oprávněná. 
Usnesení č. 6/4/18 - smlouvu o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č. p. 119, na parcele č. 633 
v k. ú. Viničné Šumice mezi VIVO CONNECTION, spol. s r.o Šlapanice jako nájemce a obcí Viničné 
Šumice, jako pronajímatel.
Usnesení č. 7/4/18 - smlouvu o dílo na realizaci stavby s názvem „Nástavba základní školy v obci 
Viničné Šumice“ mezi společností AQUA – GAS se sídlem Berkova 92, Brno jako zhotovitel a obcí 
Viničné Šumice jako objednatel. 
Usnesení č. 8/4/18 - upravené Stanovy svazku obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko, se sídlem 
Masarykovo náměstí 546/9, Šlapanice.
Usnesení č. 9/4/18 - řádnou účetní závěrku obce Viničné Šumice za rok 2017.
Usnesení č. 10/4/18 - řádnou účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Viničné Šumice, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizace za rok 2017.
Usnesení č. 11/4/18 - převedení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Viničné 
Šumice za rok 2017 ve výši 35 000 Kč do fondu odměn a ve výši 9 654,27 Kč do rezervního fondu 
organizace.
Usnesení č. 12/4/18 - závěrečný účet obce Viničné Šumice za rok 2017 a vyjadřuje souhlas 
s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.
Usnesení č. 13/4/18 - rozpočtové opatření č. 5/2018.
Usnesení č. 14/4/18 - smlouvu č.: 1030044229/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
na obecních pozemcích p. č. 1861/38, 1861/31, 1861/36, 1861/32 a 1861/21 v k. ú. Viničné Šumice 
pro stavbu s názvem „Viničné Šumice, kabel NN Svobodová“, za účelem umístění distribuční 
soustavy – kabel NN, zemnící pásek, mezi E.ON Distribuce, a. s., F. A. Garstnera 2151/6, České 
Budějovice, jako budoucí oprávněná, a obcí Viničné Šumice, jako budoucí povinná.
Usnesení č. 15/4/18 – „Dohodu o investičním příspěvku na realizaci stavby a majetkoprávním 
vypořádání“ mezi účastníky dohody Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko a Obec 
Viničné Šumice, pro financování akce „Viničné Šumice, splašková kanalizace 
pro RD č. e. 33, 34 a č. p. 74“ v ceně 392 107 Kč bez DPH.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů pro obec Viničné Šumice.
                
Zastupitelstvo obce určuje:
Usnesení č. 1/4/18- za ověřovatele zápisu pana Ladislava Šedého a paní Janu Vlčkovou.

Ověřil: Ladislav Šedý, v. r.
Jana Vlčková, v. r.

Josef Drápal, v. r.
starosta obce

Za správnost vyhotovení dne 7. 6. 2018: Bronislava Malíková




