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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice  č. 5/2017 ze dne 1. 11. 2017

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/5/17 – program zasedání ZO V. Š.
Usnesení č. 3/5/17 - kupní smlouvu na pozemky parc. č. 1066/4 o výměře 85 m2 a parc. č. 1069/4 
o výměře 41 m2 v k. ú. Viničné Šumice mezi panem L. B., jako prodávající a obcí Viničné Šumice, 
jako kupující.
Usnesení č. 4/5/17 - kupní smlouvu na pozemek parc. č. 1074/2 o výměře 84 m2 v k. ú. Viničné 
Šumice mezi panem D. T., jako prodávající a obcí Viničné Šumice, jako kupující.
Usnesení č. 5/5/17 - kupní smlouvu na pozemky parc. č. 1092/4 o výměře 18 m2, parc. č. 1095/4 
o výměře 38 m2 a parc. č. 1098/2 o výměře 34 m2 v k. ú. Viničné Šumice mezi paní A. P.
a panem V. P., jako prodávající a obcí Viničné Šumice, jako kupující.

Usnesení č. 6/5/17 - smlouvu č. 048249/17/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
ve výši 50 000 Kč na „Studii řešení volných ploch v centru obce Viničné Šumice“. 
Usnesení č. 7/5/17 - smlouvu o zřízení služebnosti na parcele č. 1621/6 v k.ú. Viničné Šumice pro 
stavbu komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě a podzemní komunikační vedení veřejné 
komunikační sítě pod označením „16010-035831RVDSL1701_M_B_POZO30_MET+NN“ mezi 
Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 6, Praha, jako oprávněný a Obcí Viničné 
Šumice, jako obtížený.
Usnesení č. 8/5/17 - žádost o bezúplatný převod i samotný bezúplatný převod pozemku parc. č. 1221/1 
o výměře 3735 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. 9/5/17 - pravidla rozpočtového provizoria Obce Viničné Šumice.
Usnesení č. 10/5/17 – rozpočtové opatření č. 9/2017.
Usnesení č. 11/5/17 - zápisy do kroniky obce Viničné Šumice za rok 2012 a 2013.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- informaci České pošty o záměru převedení pobočky ve Viničných Šumicích do režimu Pošta Partner,   
  kdy provozovatelem je obec nebo soukromá osoba.
- protokol z finanční kontroly a kontroly hospodaření u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Viničné 
  Šumice za 1. pololetí 2017.
- rozpočtové opatření č.7/2017 v kompetenci starosty.
- rozpočtové opatření č.8/2017 v kompetenci starosty.
                
Zastupitelstvo obce určuje:
Usnesení č. 1/5/17- za ověřovatele zápisu paní Ing. Irenu Rausovou a pana Ing. Oldřicha Sedláčka.

Ověřil: Ing. Irena Rausová, v. r.
Ing. Oldřich Sedláček, v. r.

Josef Drápal, v. r.
starosta obce

Za správnost vyhotovení: Bronislava Malíková




