
Zápis z 16. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného 
dne 4. listopadu 2011 v 18:00 hod. 

 
Přítomni:  Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef Adámek, Jiří Beran, Josef Karbaš, Vítězslav 

Krbálek, Marie Machová, Josef Šnábl, Vladimír Vališ /příchod 18,51/, Hynek 
Čada 

 
Omluveni:  František Illek - nemoc 
Hosté:     
1. 
Starosta v 18:05 hod. zahájil 16. zasedání zastupitelstva městyse Višňové a přivítal přítomné. 
2. 
Schválení programu 16. zasedání zastupitelstva 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje program 16. zasedání zastupitelstva městyse 
Višňové po jeho doplnění. 
                                                                                  Pro 9, se zdrželo  0,  proti 0 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového ustanovuje zapisovatelem 16. zasedání zastupitelstva 
městyse Višňové Pavla Havelku. 
                                                                                  Pro 9, se zdrželo  0,  proti 0 
3. 
a) Rozpočtové opatření 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje Rozpočtové opatření č.6 ze dne 4. 11. 2011.                 
( viz příloha). 
                                                                                   Pro  9, se zdrželo  0, proti 0 
b) Schválení faktury 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje Předávací protokol a dodatek č. 1 ke smlouvě o 
dílo č. 03/2011 se zhotovitelem Chodníku podél zámecké zdi, Višňové firmou D+V Stavos 
s.r.o.                                                                                 Pro  9, se zdrželo  0, proti 0 
4.  
Hospodaření po 3. čtvrtletí 2011 
- zastupitelstvo bylo seznámeno se stavem hospodaření po 3. čtvrtletí.  
5.  
Plán provedení inventur 2011 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje Plán inventur městyse Višňové za rok 2011. 
Zastupitelé byli seznámeni s Vnitřní směrnicí městyse Višňové pro provedení inventarizace, 
byli poučeni o BOZP při provádění inventur. – Směrnici rozeslat elektronicky zastupitelům. 
                                                                                   Pro  9, se zdrželo  0, proti 0 
6. 
Žižkov  - jednání s SÚS, Schůzka s obchodní a investiční 
- seznámení zastupitelů s dosavadním vývojem jednání  
7. 
Okna na budově č. 212 
- seznámení s dokončením výměny a s konečnou cenou. 
8. 
Stav IT městyse Višňové 



- Místostarosta seznámil se stavem a inovacemi IT městyse Višňové 
 
9. 
Vyjádření k žádosti o podporu z programu Zelená úsporám 
- starosta seznámil s vyjádřením náměstka ředitele Úseku řízení ostatních programů Státního 
fondu životního prostředí ČR Tomáše Podívínského 
- 18,51 – příchod Vladimíra Vališe 
10. 
Cena pronajímaných pozemků městyse Višňové 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového stanovuje cenu pronajímaných pozemků městyse Višňové 
Kč 1,50/m2/rok. 
                                                                                   Pro  10, se zdrželo 0 , proti 0 
11. 
Divadlo České besedy z Daruvaru 

- Starosta seznámil s průběhem návštěvy daruvarských ochotníků. 
12 
Svatomartinské hody v Brně 
- Starosta seznámil s prezentací městyse, mikroregionu a základní školy na 
Svatomartinských hodech v Brně.       
13 
Setkání seniorů 

- Starosta seznámil s organizací a plánovaným průběhem setkání seniorů. 
14 
Dodatek č. 1 smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění financování 
sytému IDS JMK. 
                                                                                   Pro  10, se zdrželo  0, proti 0 
15 
Smlouva o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice „Višňové 6, přelož. 
AYKY z přípojky“. 
                                                                                   Pro  9, se zdrželo  0,  

proti 1 – Vítězslav Krbálek 
16 
Doplnění bodu č. 23 zasedání zastupitelstva č. 15 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového doplňuje zápis bodu č. 23 zasedání zastupitelstva č. 15. 
Úplné znění:  „Zastupitelstvo městyse Višňového pověřuje starostu směnou pozemků městyse 
3325/7 a 3320/8 s panem xxxx a paní xxxx za pozemek st. 161/4 m2 s následným finančním 
vyrovnáním. Náklady spojené se směnou uhradí městys Višňové.“ 
                                                                                   Pro  10, se zdrželo 0 , proti 0 
 
 
 
 
 



17 
Žádost o odprodej pozemků: 

a) Pozemek p. č. 3898/76 o výměře 28 m2 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje záměr odprodeje parc. č. 3898/76 o výměře 28 
m2.  
                                                                                   Pro  9, se zdrželo  1, proti 0 
       Zdržel se: Josef Adámek 

b) Pozemek p. č. 1422/60 o výměře 191 m2 - seznámení 
c) Části pozemku p.č. 3131/1 o výměře 45 m2 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového zamítá záměr odprodeje parc. č. 3131/1 o výměře 45 m2.  

                                                                           Pro  10, se zdrželo 0 , proti 0 
d) Části pozemku p.č. 3131/1  

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového zamítá záměr odprodeje parc. č. 3131/1.  

e)                                                                            Pro  10, se zdrželo 0 , proti 0 
f) Části pozemku p.č. 1416/5  

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového zamítá záměr odprodeje parc. č. 1416/5.  

                                                                           Pro  10, se zdrželo 0 , proti 0 
18 
Žádost o vyřešení majetkoprávních vztahů 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňové schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. čísla 2523/68 o 
výměře 195 m2. 

                                                                           Pro  10, se zdrželo 0 , proti 0 
19 
Žádost o prodej pozemků st. p. č. 288, 289, 290, par. č. 2485/5 a 2485,8 k. ú. Horní 
Dunajovice  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňové schvaluje podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových o odkoupení st. parc. č.  288, st. parc. č. 289, st. parc. č.290, par. č. 
2485/5, parc. č. 2485,8 v k. ú. Horní Dunajovice.  

                                                                           Pro  10, se zdrželo 0 , proti 0 
20 
Výkup pozemků 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňové schvaluje žádost o výkup pozemků v k. ú. Višňové p. č. 
3040/28 o výměře 493 m2, 3040/27 o výměře 917 m2, 3040/3 o výměře 665 m2 od xxxx a 
parc. č. 3040/23 o výměře 772 m2, 3029 o výměře 496 m2, 3040/24 o výměře 719 m2 od 
xxxx. Zastupitelstvo schvaluje navržený způsob vyrovnání jako náhradu za nájemné od 
Moravského rybářského svazu Rouchovany. Náklady spojené s nákupem pozemků hradí 
městys. 

                                                                           Pro  10, se zdrželo 0 , proti 0 
 

21 
Informace ze 4. jednání finančního výboru.  

 
 



Ve 20,45 hod. starosta 16. zasedání zastupitelstva ukončil.  
 
 
Višňové dne 4. listopadu 2011        Starosta Višňové 
Zapsal: Pavel Havelka – v. r.                                             Vladimír Korek – v. r. 
   
Ověřovatelé: 
Adámek Josef – v. r. 
Beran Jiří – v. r. 
Havelka Pavel – v. r. 
Karbaš Josef – v. r. 
Korek Vladimír – v. r. 
Krbálek Vítězslav - v. r. 
Machová Marie – v. r. 
Šnábl Josef – v. r. 
Vališ Vladimír – v. r. 
Čada Hynek – v. r.  
 
 
 
Vyvěšeno dne: 8.11.2011 
Sňato dne: 
 
Zveřejněno na el. úřední desce dne: 8.11.2011 


