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Zápis ze 8. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 27. 3. 2011 v 09.30 hod. 
 
Přítomni:  Vladimír Korek, Pavel Havelka, Hynek Čada, Josef Šnábl, František Illek, Jiří Beran,          

Vítězslav Krbálek   
Omluveni:  Marie Machová, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef Karbaš 
Hosté: pí. xxxxx od 10.00 hod do 10.30 hod. 
1. 
Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
Starosta v 09.30 hod. zahájil 8. zasedání zastupitelstva městyse Višňové a přivítal přítomné. 
2. 
Schválení programu 8. zasedání  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program 8. zasedání zastupitelstva městyse Višňové 
                                                                                    Pro 7 , proti 0 , zdrželo se 0 
3. 
PO Vodovod, kanalizace a ČOV Višňové – schválení rozpočtu 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet PO Vodovod, kanalizace a ČOV Višňové  pro rok 2011 
v předložené výši. (Rozpočet PO Vodovod, kanalizace a ČOV Višňové pro rok 2011 – příloha č. 1). 
Pro 6 - Vladimír Korek, Pavel Havelka, Hynek Čada, Josef Šnábl, Jiří Beran, Vítězslav Krbálek   
Zdržel se 1 – František Illek 
Proti – 0 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na provoz  - PO Vodovod, kanalizace a ČOV Višňové  ve výši   
100 000,-kč. Vyhodnocení bude provedeno na konci roku. 
                                                                                  Pro 7 , proti 0 , zdrželo se 0 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo schvaluje navýšení ceny vodného na 18 Kč/ m3  s účinností od 1.5.2011. 
                                                                                  Pro 7 , proti 0 , zdrželo se 0 
4.  
Návrh rozpočtu Městyse Višňové pro rok 2011 

a) revokace usnesení zastupitelstva o rozpočtovém provizoriu 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo revokuje usnesení 3. zasedání zastupitelstva ze dne 16. 12. 2010 v bodě č. 3 tohoto 
znění: 
Zastupitelstvo schvaluje čerpání dle rozpočtového provizoria nejdéle do 31. 3. 2011 
V období rozpočtového provizoria: 
1. Městys hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz úřadu městyse a obce, přičemž 
dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků. 
2. Hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv a splátky úvěrů a půjček. 
3. Městys po tuto dobu nebude provádět žádné investice, vyjma těch, které jsou již smluvně 
zajištěny. 
4. Městys poskytuje příspěvek vlastní příspěvkové organizaci, ve výši příspěvku 
poskytnutého v daném období předchozího roku. Hospodaření příspěvkových organizací a 
organizačních složek městyse se rovněž řídí rozpočtovým provizoriem. Rozpočtové příjmy a 
výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po  
jeho schválení.  
 
                                                                                Pro 7 , proti 0 , zdrželo se 0  
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b) rozpočtové provizorium  

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo schvaluje čerpání dle rozpočtového provizoria. V období rozpočtového 
provizoria: 
1. Městys hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz úřadu městyse a obce, přičemž 
dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků. 
2. Hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv a splátky úvěrů a půjček. 
3. Městys po tuto dobu nebude provádět žádné investice, vyjma těch, které jsou již smluvně 
zajištěny. 
4. Městys poskytuje příspěvek vlastní příspěvkové organizaci, ve výši příspěvku 
poskytnutého v daném období předchozího roku. Hospodaření příspěvkových organizací a 
organizačních složek městyse se rovněž řídí rozpočtovým provizoriem. Rozpočtové příjmy a 
výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po  
jeho schválení.  
                                                                                Pro 7 , proti 0 , zdržel 
    c)  přijetí návrhu rozpočtu na rok 2011 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo bere na vědomí Návrh rozpočtu Městyse Višňového pro rok 2011. Návrh bude 
umístěn na úřední desce po dobu 15 dní. 
                                                                               Pro 7 , proti 0 , zdrželo se 0 
5. 
Zřízení živnostenské činnosti technické služby  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo schvaluje zřízení živnostenské činnosti Technické služby Smlouvu při Úřadu městyse 
Višňového. 
                                                                                       Pro 7 , proti 0 , zdrželo se 0 
6. 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, smlouva o právu provést stavbu 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu 
provést stavbu. Smlouvy budou uzavřeny mezi Jihomoravským krajem  zastupeným xxxxx, vedoucí 
odboru majetkového KrÚ JMK, IČ 70 88 83 37 a Městysem Višňové zastoupeným Mgr. Vladimírem 
Korkem. 
                                                                                       Pro 7 , proti 0 , zdrželo se 0  
7. 
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích  
Informace 
8. 
Výjezdní zasedání zastupitelstva 

• xxxxx – užívání sklepa, dvůr domu č. 212 
• Část pozemku p. č. 3131/1 – p. xxxxx 
• Úprava cest a chodníků Na Kopečku,  
• Pozemek městyse u stodoly p. xxxxx, 
• Cyklopenzion 
• Odstávky techniky p. xxxxx, 
• Pozemky městyse u xxxxx  /rozbočka k lesu a do Cihelny/, 
• Odvod dešťové vody u xxxxx, 
• Skládka za domem pí. xxxxxx, 
• Pozemky městyse v lokalitě Cihelna, okolo domu manželů xxxxx, 
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• Ovčírna: hnojnice – parkování autobusů, nákladních automobilů, 
• ČOV 

 
Ve  12.00  hod. starosta 8. zasedání zastupitelstva ukončil.  
 
Višňové dne 27. března 2011     Starosta Višňové 
Zapsal: František Illek                                                               Vladimír Korek – v. r. 
 
Ověřovatelé: 
Beran Jiří – v. r. 
Havelka Pavel – v. r. 
Illek František – v. r. 
Korek Vladimír – v. r. 
Krbálek Vítězslav - v. r. 
Šnábl Josef – v. r. 
Čada Hynek – v. r.  


