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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice  č. 6/2017 ze dne 13. 12. 2017

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/6/17 – program zasedání ZO V. Š.
Usnesení č. 3/6/17 - smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p. č. 1832 
v k.ú. Viničné Šumice pro stavbu komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě a podzemní 
komunikační vedení veřejné komunikační sítě pod označením „16010-040909 
RVDSL1817_M_B_POZO48-POZO1HR_MET“ mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., 
Olšanská 6, Praha, jako oprávněný a Obcí Viničné Šumice, jako obtížený.
Usnesení č. 4/6/17 - kupní smlouvu na pozemek parc. č. 1221/14 
o výměře 16 m2 v k. ú. Viničné Šumice mezi paní M. K. a E. T., jako prodávající a obcí Viničné 
Šumice, jako kupující.
Usnesení č. 5/6/17 - přílohu č. 1 a přílohu č. 2 ke smlouvě č. S/05000009/31300020/10 s účinností 
od 1. 1. 2018, mezi obcí Viničné Šumice a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Usnesení č. 6/6/17 - poplatek za komunální odpad ve výši 500 Kč v obci Viničné Šumice pro 
rok 2018.
Usnesení č. 7/6/17 - odpis knih z knižního fondu obecní knihovny Viničné Šumice. Celková hodnota 
vyřazených knih činí 10 988,50 Kč.
Usnesení č. 8/6/17 - provozní řád pro dětské hřiště u školy umístěné na pozemku parc. č. 64 
v k. ú. Viničné Šumice.
Usnesení č. 9/6/17 - střednědobý výhled rozpočtu obce 2019 – 2023.
Usnesení č. 16/6/17 - poskytnutí příspěvků organizacím TJ Sokol Viničné Šumice – 228 000 Kč, 
SDH Viničné Šumice – 10 000 Kč, Kavyl o.s. – 25 000 Kč, Římskokatolická farnost Pozořice –
50 000 Kč, Junák – český skaut, středisko Pozořice, z.s. – 18 000 Kč,  ZUŠ Pozořice – 18 000 Kč, 
Myslivecký spolek Viničné Šumice – Kovalovice – 5 000 Kč, Sanus Brno z.s – 31 400 Kč.
Usnesení č. 17/6/17 - veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace pro TJ Sokol Viničné Šumice, 
SDH Viničné Šumice, Kavyl o.s., Římskokatolická farnost Pozořice, Junák – český skaut, z.s., 
středisko Pozořice, ZUŠ Pozořice, Myslivecký spolek Viničné Šumice – Kovalovice, Sanus Brno z.s..
Usnesení č. 18/6/17 - rozpočet obce Viničné Šumice na rok 2018, kde závaznými ukazateli jsou 
paragrafy.
Zastupitelstvo obce stanoví:
Usnesení č. 10/6/17 - odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 
500  Kč měsíčně, s účinností od 1. 1. 2018. 
Usnesení č. 11/6/17 - odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva 
obce ve výši 6 600 Kč měsíčně, s účinností od 1. 1. 2018.  
Usnesení č. 12/6/17 - odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva nebo předsedy komise 
ve výši 800 Kč měsíčně, s účinností od 1. 1. 2018. 
Usnesení č. 13/6/17 - odměnu za výkon funkce člena výboru zastupitelstva nebo člena komise ve výši 
700 Kč měsíčně, s účinností od 1. 1. 2018.  
Usnesení č. 14/6/17 - odměnu za výkon funkce člena výboru nebo komise, který není členem
zastupitelstva ve výši 500 Kč měsíčně, s účinností od 1. 1. 2018.
Usnesení č. 15/6/17 - že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi 
zastupitelstva obce poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce, 
avšak maximálně jen za 3 souběžně vykonávané funkce. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu z finančního výboru.
- rozpočtové opatření č.10/2017 v kompetenci starosty.                
Zastupitelstvo obce určuje:
Usnesení č. 1/6/17- za ověřovatele zápisu pana Petra Marka a pana Ladislava Šedého.

Ověřil: Petr Marek, v. r.
Ladislav Šedý, v. r.

Josef Drápal, v. r.
starosta obce

Za správnost vyhotovení: Zdeňka Vlachová




