
Zápis z 18. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného 
dne 15. prosince 2011 v 18:00 hod. 

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

Vladimír Vališ (příchod v 18.45.hod), Hynek Čada, Vítězslav Krbálek, Josef 
Šnábl, František Illek  

 
Omluveni:  Marie Machová 
 
Hosté:   p. xxxx (18.00 – 18.20. hod), pí. xxxx (18.00. – 20.00. hod) 
  
1. 
Starosta v 18:00 hod. zahájil 18. zasedání zastupitelstva městyse Višňové a přivítal přítomné. 
 
2. 
Schválení programu 18. zasedání zastupitelstva 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje program 18. zasedání zastupitelstva městyse 
Višňové po jeho doplnění. 
                                                                                     Pro 9, se zdrželo 0, proti  0 
 
3.  
PO Vodovod, kanalizace a ČOV v městysi Višňové 
 
a) St. 468 a pozemek p.č. 517/6 
p. xxxx seznámil zastupitele s problematikou dotčených pozemků 
 

                                                                     
b) Schválení Dodatku ZL – převod majetku 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schválilo Dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 1. 3. 2009 
příspěvkové organizace Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové – 
příspěvková organizace, Dohodu o zániku smlouvy o výpůjčce ze dne 1. 3. 2009, Přílohu č. 1 
k dodatku č. 3 ke zřizovací listině ze dne 1. 3. 2009 – svěření majetku k hospodaření.       
                                                                                                                                                          
                                                                                    Pro 9, se zdrželo 0, proti 0   
 
 
c) Schválení čl. IV. odst. 1) ZL Vodovod, kanalizace a ČOV – plat vedoucího 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schválilo plat vedoucího Vodovodu, kanalizace a ČOV 
v městysi Višňovém.       
 
Pro - 8 :  Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef Adámek, Jiří Beran, Josef Karbaš, Vítězslav         
              Krbálek, Josef Šnábl, František Illek. 
Proti - 0 
Zdržel se - 1 : Hynek Čada 
 
 
 



d)        Odpisový plán 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje Odpisový plán  Vodovodu, kanalizace a ČOV, 
příspěvková organizace Višňové. 

 
                                                                 Pro 9, se zdrželo 0, proti 0 
 

Příchod – Vladimír Vališ (18.45. hod) 
 
4. 
Ekonomika 

a) Seznámení se zápisem likvidační komise 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem likvidační komise městyse.  
 

b) Schválení zařazovacích a vyřazovacích protokolů na majetek k 15. 12. 2011 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje zařazení a vyřazení majetku dle předložených 
protokolů k 15. 12. 2011 v souladu se směrnicí městyse Višňové, která stanoví zásady pro 
nakládání s nepotřebným hmotným a nehmotným movitým majetkem a zásobami. (Příloha – 
Seznam protokolů). 
 
Pro - 9 :  Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef Adámek, Jiří Beran, Vladimír Vališ, Vítězslav         
               Krbálek, Josef Šnábl, František Illek, Hynek Čada. 
Proti - 0 
Zdržel se - 1 : Josef Karbaš 
 

c) Směrnice a odpisový plán – městys Višňové 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje Směrnice a odpisový plán pro městys Višňové. 
                                                                                                                                                                
                                                                                  Pro 10, se zdrželo 0, proti 0 
 

d) Rozpočtový výhled 2012 – 2014 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje Rozpočtový výhled pro rok 2012 až 2014. 
Rozpočtový výhled byl sestaven do konce volebního období zastupitelstva. Tímto se ruší 
Rozpočtový výhled ze dne 22. 2. 2009. 

                                                                                                 
                                                                                  Pro 10, se zdrželo 0, proti 0 
 

e) Pověření starosty na provádění rozpočtových změn do konce kalendářního roku 
2011 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového pověřuje starosty městyse k provádění veškerých 
rozpočtových změn do konce kalendářního roku 2011. Starosta na nejbližším zasedání roku 
2012 seznámí s provedenými rozpočtovými opatřeními. 
                                                                                

                                                                Pro 10 , se zdrželo 0 , proti  0 
 
 



f) Schválení rozpočtového provizoria 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje hospodaření do doby schválení rozpočtu na rok 
2012 dle pravidel předloženého Rozpočtového provizoria pro rok 2012; viz. příloha zápisu.   
                                                                                                                                                              

                                                                        Pro 10, se zdrželo 0, proti 0 
  

g) Rozpočtové opatření č. 8 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje rozpočtové opatření č. 8 ze dne 15. 12. 2011, viz. 
příloha zápisu.                                                                                                                                                        

                   Pro 10, se zdrželo 0, proti 0  
 

h) Seznámení se zápisem z provedeného dílčího auditu za rok 2011 JMK Brno 
- Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření 

městyse Višňové, okre. Znojmo za rok 2011. 
 

i) Schválení cen po navýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14% od 1. 1. 2012 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje ceník služeb z důvodu změny snížené sazby 
DPH s platností od 1. 1. 2012. Zastupitelstvo rozhodlo ceny navýšit,  viz. příloha zápisu.                                              

                                                                      
       Pro 10, se zdrželo 0, proti 0  

 
5.  
PO Základní škola a Mateřská škola Višňové, okres Znojmo  

a) svěření majetku zřizovatelem k hospodaření příspěvkové organizaci – sociální 
zařízení – MŠ Višňové, Skladové hospodářství se zázemím, pozemek p. č. 
2523/3, st. 219;  

b) schválení Dodatku ZL  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje Dodatek č. 1 k Příloze č. 4 Zřizovací listiny ze 
dne 24. 9. 2009 Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková 
organizace, Dodatek č. 1 k Příloze 5 Zřizovací listiny ze dne 24. 9. 2009 Základní školy a 
Mateřské školy, Višňové, okres Znojmo, příspěvkové organizace, Dodatek č. 1 ke smlouvě o 
výpůjčce ze dne 12. 12. 2002, Dodatek č. 1 k Příloze č. 1 Zřizovací listiny ze dne 24. 9. 2009 
Základní škola a Mateřská škola Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace. 
 
                                                                                        Pro 10, se zdrželo 0,  proti  0  
 
6. 
Zrušení Zřizovací listiny Obecní knihovny ve Višňovém a její zařazení pod úřad městyse 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového ruší k 31. 12. 2011 Zřizovací listinu Obecní knihovny ve 
Višňovém s platností od 14. března 2002, kterou byla knihovna zřízena jako organizační 
složka obce. Obecní knihovna ve Višňovém od 1. 1. 2012 bude zařazena pod správu úřadu 
městyse Višňového. 
 
                                                                                       Pro 10, se zdrželo 0,  proti  0 
 



7. 
JMK – Dotace na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDH 
obcí na 2009 – 2012 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového pověřuje starostu a místostarostu podáním žádosti o dotaci 
na  Požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDH obcí na období 
2009 – 2012. 
                                                                                       Pro 10, se zdrželo 0,  proti  0 
 
8. 
MAS Znojmo – obnova a rozvoj vesnice: Točna u školy 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového pověřuje starostu a místostarostu podáním žádosti o dotaci 
na MAS Znojmo na akci: Autobusová zastávka a točna u školy. Žádost se bude podávat 
v roce 2012. 
                                                                                      Pro 10, se zdrželo 0,  proti  0                                                   
    
9. 
Příprava malometrážních bytů ve zdravotním středisku 

- Bude řešeno na příštím jednání, nejsou dopracovány potřebné podklady. V současnosti 
probíhá jednání s projektanty o vhodných cenových podmínkách.  

 
10. 
Oznámení o neposkytnutí finanční podpory – JMK 

- Seznámení zastupitelstva o neposkytnutí finanční podpory JMK pro nedostatek 
finančních prostředků. 

 
11. 
Chodník od zdravotního střediska ke kruhovému objezdu 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového pověřuje starostu a místostarostu nákupem pozemků p.č. 
2523/80 o výměře 22 m2 a p.č. 4327 o výměře 68 m2. Současně je pověřuje zadáním 
projektové dokumentace odvodu dešťové vody a na vybudování chodníku na těchto 
pozemcích v roce 2012.  
                                                                                      Pro 10, se zdrželo 0,  proti  0 
12 
Příprava projektů na rok 2012 

- Zastupitelstvo seznámeno s Výzvami MAS Znojmo pro rok 2012 
 
13 
Nákup pozemků - p. č. 3040/28, 3040/27, 3040/3, 3040/23, 3029, 3040/24  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňové schvaluje výkup pozemku 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 za cenu 
obvyklou v celkové výši  20 750,-- Kč (dvacet tisíc sedm set padesát korun českých) a parc. č. 
3040/23 o výměře 772 m2, 3029 o výměře 496 m2, 3040/24 o výměře 719 m2 od xxxxx za 
cenu obvyklou v celkové výši 19870,-- Kč (devatenáct tisíc osm set sedmdesát korun 
českých). Náklady spojené s nákupem pozemků hradí městys. 
        
                                                                                      Pro 10, se zdrželo 0,  proti  0  



14 
Směna pozemků 

a) Směna pozemků – městys Višňové – xxxx 
- Bude řešeno na příštím jednání, nejsou dopracovány potřebné podklady. Bude řešeno 

v roce 2012. 
 
b) Směna pozemků městyse za pozemky p. č. 3040/31 a 3040/20. 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového doporučuje pro směnu pozemků použít část pozemku p. č. 
3131/1. 

                                                                    Pro 10, se zdrželo 0,  proti  0 
 

15 
Pronájem pozemku p. č. 2523/68 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňové schvaluje pronájem pozemku parc. čísla 2523/68 o výměře 
195 m2 xxxx Višňové xxx v ceně Kč 1,50/m2/rok za podmínek daných ve smlouvě, počínaje 
1.1.2012. 

                                                                          Pro 10, se zdrželo 0,  proti  0  
 
16 
Prodej pozemků 

a) odprodej pozemku p. č. 1422/60 panu xxxx 
- Bude řešeno na příštím jednání, nejsou dopracovány potřebné podklady. Bude 

dořešeno v roce 2012.  
 
b) odprodej pozemku p.č. 3898/76 xxxx 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňové schvaluje prodej pozemku parc. čísla 3898/76 o výměře 28 
m2 xxxx Višňové xx za cenu obvyklou v celkové výši 7000,- Kč (sedm tisíc korun českých). 
Veškeré náklady spojené s prodejem platí kupující. 
 
Pro – 9 : Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jiří Beran, Josef Karbaš,  Hynek Čada, Vítězslav  
               Krbálek, Josef  Šnábl, František Illek, Vladimír Vališ. 
Proti – 0 
Zdržel se – 1 : Josef Adámek 

 
 

c) Změna odprodeje stavební parcely xxxx  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového ruší usnesení 15. zasedání z 29. září 2011z bodu 13 o 
prodeji pozemku p.č. 3325/56 o výměře 831 m2 xxxx. Současně schvaluje prodej pozemku 
paní xxxx p. č. 3325/67 o výměře 751 m2 a 3325/68  o výměře 64 m2. Náklady spojené 
s prodejem pozemků hradí kupující. 

 
                                                                          Pro 10, se zdrželo 0,  proti  0 
 

17 
Záměr odprodeje pozemku 

a) Záměr odprodeje části pozemku p.č. 3898/6 



Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 3898/6. 
Cena pozemku bude dle znaleckého posudku. 
                                                                                      Pro 10, se zdrželo 0,  proti  0 
 

b) Záměr odprodeje části pozemku p.č. 3898/6 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 3898/6. 
Cena pozemku bude dle znaleckého posudku. 
 
                                                                                      Pro 10, se zdrželo 0,  proti  0 
 

c) Záměr odprodeje pozemku p.č. 1422/99 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 1422/99 o 
výměře 22 m2. Cena pozemku bude dle znaleckého posudku. 
 
                                                                                      Pro 10, se zdrželo 0,  proti  0 
18 
Nájemní smlouva Jazírka 
Bude řešeno na příštím zasedání zastupitelstva. 

 
19 
Pronájem kanceláře 
Nutná bližší specifikace ze strany zájemce. 
 
20 
Vyhodnocení práce výborů při zastupitelstvu  
 
Ve 20.30.hod. starosta 18. zasedání zastupitelstva ukončil.  
 
Višňové dne 15. prosince 2011        Starosta Višňové 
Zapsal: František Illek  .                                             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.  
Illek František – v. r.  
Vališ Vladimír – v. r. 
Čada Hynek – v. r.  
Šnábl Josef – v. r.  
 
vyvěšeno dne:16.12.2011 sňato dne: 
zveřejněno na el. úřední desce: 16.12.2011 


