
Zápis z 19. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného 
dne 19. ledna 2012 v 18:00 hod. 

 
Přítomni:   Vladimír Korek, Pavel Havelka (příchod v 18.45 hod.), Josef Adámek, Josef 

Karbaš, Vladimír Vališ, Hynek Čada, Vítězslav Krbálek, Josef Šnábl, František 
Illek, Marie Machová  
 

Omluveni:  Jiří Beran 
 
Hosté:  pí. xxxx 18.00 – 19.00  
1. 
Starosta v 18:00 hod. zahájil 19. zasedání zastupitelstva městyse Višňové a přivítal přítomné. 
2. 
Schválení programu 19. zasedání zastupitelstva 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje program 19. zasedání zastupitelstva městyse 
Višňového po jeho doplnění. 
                                                                                  Pro 9 , se zdrželo 0, proti 0   
3.  
Rozpis zasedání zastupitelstev v I. pololetí roku 2012 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schválilo Rozpis zasedání zastupitelstev na I. pololetí roku 
2012.  
                                                                                  Pro 9 , se zdrželo 0, proti 0   
4. 
PO Vodovod, kanalizace a ČOV v městysi Višňové 
Vedoucí PO Vodovod, kanalizace a ČOV v městysi Višňové přednesl spotřebu el. energie a 
informoval o dlužnících. Dále informoval o stavu a správě vodovodní sítě. 
5.  
PO Základní škola a Mateřská škola Višňové, okres Znojmo  
Starosta seznámil zastupitelstvo s postupem přípravy Školního a Dětského maškarního plesu. 
6. 
Ekonomika 

a) Seznámení s provedenými rozpočtovými změnami starostou na základě pověření 
zastupitelstva do konce roku 2011 

b) Stav bankovního účtu – zastupitelstvo pověřuje starostu předložit další nabídky do   
příštího zasedání 

c) Směrnice pro účtování reálné hodnoty  - Zastupitelstvo se seznámilo se Směrnicí 
pro účtování reálné hodnoty  

d) Postup inventarizačních prací za rok 2011 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňové schvaluje změnu termínu ukončení inventarizace dílčích 
inventarizačních komisí stanovených Plánem inventur městyse Višňové za rok 2011 na 25. 1. 
2012 vzhledem k prodlením v práci některých dílčích inventarizačních komisí. Zdůvodnění: 
převod majetku na PO, změny v majetkové evidenci pozemků, provádění uzávěrkových prací 
v účetnictví.  
                                                                                  Pro 9 , se zdrželo 0, proti 0   
 
 
 



7. 
Bankomat české spořitelny 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje případný podíl na ztrátě provozních nákladů 
bankomatu České spořitelny do výše max. 1000,- Kč měsíčně 
Pro: 7 - Vladimír Korek, Josef Adámek, Josef Karbaš, Hynek Čada, Josef Šnábl, František      
             Illek, Marie Machová 
Proti:  0 
Zdrželo se: 2 – Vladimír Vališ, Vítězslav Krbálek 
18.45 –příchod Pavel Havelka 
8. 
Organizační řád Úřadu městyse Višňového  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje Organizační řád Úřadu městyse Višňového.   
                                                                                   Pro 10 , se zdrželo 0, proti 0   
9. 
Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby, výkon obecně prospěšných prací ve prospěch 
městyse Višňového 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového pověřuje starostu uzavřením Smlouvy o organizaci a 
výkonu veřejné služby, výkon obecně prospěšných prací ve prospěch městyse Višňového 
uzavřenou s Úřadem práce České republiky Praha 2.   
                                                                                  Pro 10 , se zdrželo 0, proti 0       
10. 
Seznámení s výsledky kontrol poskytnuté veřejné finanční podpory za rok 2011 
Předseda finančního výboru seznámil zastupitelstvo s průběhem čerpání finančních podpor 
z městyse Višňové. 
11. 
Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu městyse na rok 
2012 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí 
neinvestičního příspěvku z rozpočtu městyse na rok 2012. 
                                                                                  Pro 10 , se zdrželo 0, proti 0       
12. 
Obecně závazná vyhláška městyse Višňového č. 1/2012 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Višňového 
č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem 
financí podle jiného právního předpisu.  
                                                                                  Pro 10 , se zdrželo 0, proti 0       
 
13. 
Smlouva o dílo na zpracování dokumentace pro akci 

a) Přestavba zdravotního střediska na sociální byty – městys Višňové 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňové pověřuje starostu k podpisu smlouvy na vypracování 
projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby na akci „Přestavba 



zdravotního střediska na sociální byty městys Višňové“ s firmou Znojmoprojekt  Ing. Arch. 
Radomír Kaman, s. r. o. ve výši Kč 178000,-- bez DPH.  

                                                                           Pro 10 , se zdrželo 0, proti 0       
b) Rekonstrukce místní komunikace a chodníku v městysi Višňovém 

Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňové pověřuje starostu k podpisu smlouvy na vypracování 
projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce místní komunikace a chodníku v městysi 
Višňovém“ s firmou Vojtěch Kocáb ve výši Kč 70000,-- /není plátce DPH/ .  
                                                                                 Pro 10 , se zdrželo 0, proti 0        

c) Višňové – chodník a dešťová kanalizace – část Žižkov 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňové pověřuje starostu k podpisu smlouvy na vypracování 
projektové dokumentace pro akci „Višňové – chodník, dešťová kanalizace – část Žižkov“ 
s firmou Silniční a mostní inženýrství, s.  r. o.  Znojmo ve výši Kč 59400,-- včetně DPH.  
                                                                                 Pro 10 , se zdrželo 0, proti 0         
14. 
Zúžení části projektované komunikace v části Dědina 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového doporučuje pro zúženou část projektované komunikace 
v části Dědina, variantu se zachováním5.m šíře vozovky. 
                                                                                 Pro 10 , se zdrželo 0, proti 0 
15. 
Pozemky pod Jazírky 
Starosta seznámil zastupitele se stavem výkupu pozemků. 
16. 
Žádosti o dary do tomboly plesů 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňové schvaluje příspěvek do tomboly na školní společenský ples 
pořádaný Sdružením rodičů obvodu ZŠ Višňové a to ve formě objednávky na sele ve výši Kč 
1500,-- v Agroservisu Višňovém. Dále schvaluje příspěvek do tomboly na obecní ples 
pořádaný Obecním úřadem Trstěnice a to ve formě dárkového koše ve výši Kč 500,--. 
                                                                                  Pro 10 , se zdrželo 0, proti 0 
17. 
Žádost o příspěvek na lyžařský výcvikový kurz 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje příspěvek na lyžařský výcvikový kurz žáků 
sedmých tříd ZŠ ve Višňovém pro děti z Višňové a to ve výši Kč 8000,--. 
                                                                                  Pro 10 , se zdrželo 0, proti 0       
18. 
Výkup pozemků  

a) K. ú. Horní Dunajovice – pod vodojemem a přečerpávačkou 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového pověřuje starostu a místostarostu jednáním o nákupu  
těchto pozemků p. č/. v k.ú. Horní Dunajovice: 

- 2485/2 o výměře 40 m2 a 2478/2 o výměře 243 m2 s vlastnickým právem Obce Horní 
Dunajovice, 

- 2478/46 o výměře 67 m2 a 2478/15 o výměře 85 m2 s vlastnickým právem xxx, 
- 2478/47 o výměře 112 m2 s vlastnickým právem xxx, 
- 2478/48 o výměře 24 m2 s vlastnickým právem xxx,  
- St. 287 o výměře 26 m2 s vlastnickým právem xxx. 



                                                                                 Pro 10 , se zdrželo 0, proti 0 
     b) p.č. 1422/98 v k. ú. Višňové 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy na pozemek p. 
č. 1422/98 v k. ú. Višňové o velikosti 68 m2 od vlastníka xxx Višňové xxx dle Znaleckého 
posudku č. 954-10/2012 za cenu 53,43 Kč/m2, v celkové ceně po zaokrouhlení 3630,-- Kč. 
Náklady spojené s prodejem a převodem pozemku hradí městys. 
                                                                               Pro 10 , se zdrželo 0, proti 0   
19. 
Prodej pozemků 

a) p. č. 3131/122 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje prodej pozemku p. č. 3131/122 v k. ú. Višňové o 
velikosti 169 m2 panu xxx Višňové xxx v ceně 170,-- Kč/m2, v celkové výši Kč 28730,-- Kč. 
Veškeré náklady spojené s prodejem a převodem pozemku hradí kupující. 
                                                                                 Pro 10 , se zdrželo 0, proti 0        

b) p. č. 3131/120 a st. 619 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje prodej panu xxx pozemku p. č. 3131/120 v k. ú. 
Višňové o velikosti 41 m2 v ceně 170,-- Kč/m2  za cenu 6970,-- Kč, st. 619 v k. ú. Višňové o 
velikosti 48 m2 v ceně 170,-- Kč/m2  za cenu 8160,-- Kč v celkové výši 15130,-- Kč. Veškeré 
náklady spojené s prodejem a převodem pozemku hradí kupující. 

                                                                    Pro 10 , se zdrželo 0, proti 0 
c) p. č. 3131/121 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje prodej pozemku p. č. 3131/121 v k. ú. Višňové o 
velikosti 167 m2 slečně xxx v ceně 67,-- Kč/m2, v celkové výši Kč 11190,-- Kč. Veškeré 
náklady spojené s prodejem a převodem pozemku hradí kupující. 
                                                                               Pro 10 , se zdrželo 0, proti 0         
20. 
Žádost o výpůjčku, pronájem 
a) části pozemku p. č. 3909/2 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje záměr pronájmu části pozemku v k. ú. Višňové 
p. č. 3909/2. 
                                                                              Pro 10 , se zdrželo 0, proti 0 
b) nebytových prostor - v budově č.p. 212 
Zastupitelstvo městyse Višňového pověřuje starostu k dalšímu jednání se zájemcem. 
21. 
Pozemky PF ČR v zastavěném území v k. ú. Višňové 

- Dosud se nevyjádřilo Odloučené pracoviště Znojmo. Pokračovat v řešení je třeba až 
po jejich vyjádření /viz. telefonické sdělení Ing. Jana Michálka z PF ČR Brno/. 

22. 
Dotace na požární techniku 

- dotace byla řádně podána 
 
 
23. 
Nájemní smlouva Jazírka 
Usnesení zastupitelstva 



Zastupitelstvo městyse Višňové schvaluje záměr pronájmu správy vodní plochy rybníka 
Jazírka.  
                                                                                   Pro 10 , se zdrželo 0, proti 0 
24. 
MMR – žádost o dotace 

a) Žádost o dotaci na rekonstrukci kurtu u školy 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňové pověřuje starostu a místostarostu podáním žádosti na MMR 
ohledně dotace na rekonstrukci kurtu u školy. 
                                                                                  Pro 10 , se zdrželo 0, proti 0           

b) Žádost o dotaci na opravu sochy sv. Floriana 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňové pověřuje starostu a místostarostu podáním žádosti na MMR 
ohledně dotace na opravu sochy sv. Floriana. 
                                                                                 Pro 10 , se zdrželo 0, proti 0 
25. 
Energetická optimalizace 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňové schvaluje změnu dodavatele plynu firmu Optimum Energy 
Praha.  
                                                                                Pro 10 , se zdrželo 0, proti 0 
26. 
Tříděný odpad v rámci odpadového hospodářství 

- Ekokom i firma AVE vyhodnocuje systém odpadového hospodářství jako vyvážený 
- bylo zahájeno třídění komodity kartonových obalů, 
- podali jsme žádost na Ekokom o kontejnery, abychom vytvořili sběrné hnízdo 

tříděného odpadu ve dvoře u stodoly za hřbitovem a současně Na potoce. 
27. 
Plán práce kulturního výboru na rok 2012, zhodnocení roku 2011 
Předsedkyně kulturního výboru seznámila zastupitele s plánem kulturních akcí na rok 2012 a 
zhodnotila kulturní akce za rok 2011. 
28. 
Těžba dřeva  
Těžba dřeva bude projednána na jednom z příštích zastupitelstev. 
 
Ve 21.00 hod. starosta 19. zasedání zastupitelstva ukončil.  
Višňové dne 19. ledna 2012         Starosta Višňové 
Zapsal: František Illek  .                                             Vladimír Korek – v. r. 
Ověřovatelé: 
Adámek Josef – v. r. 
Čada Hynek – v. r.  
Havelka Pavel – v. r. 
Illek František – v. r.  
Karbaš Josef – v. r. 
Korek Vladimír – v. r. 
Krbálek Vítězslav – v. r.  
Machová Marie – v. r. Vyvěšeno dne: 23.1.2012 
Šnábl Josef – v. r.  Sňato dne:  
Vališ Vladimír – v. r.  Zveřejněno na elektronické úřední 
  desce: 23.1.2012 


