
Zápis z 20. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného 
dne 9. února 2012 v 18:00 hod. 

 
Přítomni:   Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Hynek Čada, 

Vítězslav Krbálek, Josef Šnábl (příchod v 18.15.hod), František Illek, Jiří 
Beran, Marie Machová (příchod v 18.20.hod)  
Počet: 10 

Omluveni:   Josef Karbaš 
Počet: 1 

 
Hosté: xxx (do 18.30.hod.), xxx (do 18.10.hod.), xxx (do 18.45.hod.), xxx (do 18.45.hod.), 

xxx (do 19.00.hod.), xxx (do 19.00.hod.), xxx (do 20.00.hod) 
  
1. 
Starosta v 18:00 hod. zahájil 20. zasedání zastupitelstva městyse Višňové a přivítal přítomné. 
 
2. 
Schválení programu 20. zasedání zastupitelstva 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje program 20. zasedání zastupitelstva městyse 
Višňového 
1. Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
2. Schválení programu 20. zasedání  
3. Ověřovatelé zápisu  
4. PO Vodovod, kanalizace a ČOV v městysi Višňovém 
5. ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 
a) Příloha č. 7 ZL ZŠ a MŠ, Višňové, okres Znojmo, PO 
6. Ekonomika 
a) Běžný účet, nabídky bankovních účtů 
b) Seznámení s výsledkem kontroly hospodaření  
c) Objednávka ČEZ 
d) Inventarizace 
e) Míra inflace 2011 
7. Nákup pozemků 
a) k. ú. Višňové p. č. 4327, 2523//80 
b) k. ú. Višňové p. č. 3968 
8. Záměr odprodeje  
a) k. ú. Višňové p. č. 1416/10 
9. Návrhy směny pozemků (žádosti) 
a) k. ú. Višňové p. č. 3922/30 
b) k. ú. Višňové p. č. 2898/5, 2898/6, 2898/4 
c) k. ú. Višňové p. č. 3040/20 
10. Prodej pozemků 
a) k. ú. Višňové p. č. 1422/60 
11. Nájemní smlouvy 
a)  k. ú. Višňové p. č. 3909/2 - část  
b) MRS Rouchovany 
12. Příspěvek na sportovní ples 
13. Cyklostezka přes Starou horu 
14. Garáže 



15. Cukrářství ve Višňovém 
-  po jeho doplnění těmito body: 
6. 
f) Zápis č. 5 Finančního výboru městyse Višňového 
9. 
d) k. ú. Višňové p. č. 3040/26 
e) k. ú. Višňové p. č. 3040/31 
f)         k. ú. Višňové p. č. 2755/50 
16. Úprava ploch na náměstí kolem kostela a budovy MŠ – SO Moravia  
 

                                   Pro 8 , zdrželo se 0 , proti 0 
Příchod – Josef Šnábl (18.15.hod)  
3. 
Ověřovatelé zápisu 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového určuje ověřovateli zápisu 20. zasedání: Hynek Čada, Josef 
Šnábl. 
                                     Pro 9 , zdrželo se 0 , proti 0  
4. 
PO Vodovod, kanalizace a ČOV v městysi Višňové 
Vedoucí PO Vodovod, kanalizace a ČOV v městysi Višňové seznámil zastupitelstvu 
připravený rozpočet pro rok 2012 k projednání do finančního výboru. 
 
Příchod – Marie Machová (18.20.hod) 
 
5.  
PO Základní škola a Mateřská škola Višňové, okres Znojmo  
a) Příloha č. 7 zřizovací listiny ZŠ a MŠ, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje Přílohu č. 7 zřizovací listiny Základní školy a 
Mateřské školy, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace.   
 
                                  Pro 10, zdrželo se 0, proti 0  
b) Zákon č. 472/2011 Sb.  
Usnesení zastupitelstva 
Zřizovatel PO Višňové ZŠ a MŠ, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace městys 
Višňové na základě zákona č. 472/2011 Sb. nebude v roce 2012 vyhlašovat konkurz na funkci 
ředitele. Současně pověřuje starostu vystavením Potvrzením ve funkci ředitele Mgr. Jiřího 
Berana dnem 1. 5. 2012. 
                                                                                      
Pro - 9 : Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Hynek Čada,     
              Vítězslav Krbálek, Josef Šnábl, František Illek, Marie Machová 
Zdrželo se – 1 : Jiří Beran 
Proti - 0 
 
6. 
Ekonomika 

a) Běžný účet, nabídky bankovních účtů 
Starosta seznámil zastupitele s nabídkou subjektů. Po doručení všech nabídek budou 
tyto zaslány zatupitelům městyse. 



b) Seznámení s výsledkem přezkoumání hospodaření za rok 2011 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí výsledky přezkoumání hospodaření za rok 
2011 a současně určuje starostu do 15 dnů po projednání zprávy spolu se závěrečným účtem 
podat písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve 
zprávě, včetně uvedení lhůty, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření. 
 
                                 Pro 10, zdrželo se 0, proti 0 

c) Objednávka ČEZ 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového stanovuje pro objednávku Skupiny ČEZ tyto kulturní, 
akce: pouť, posvícení a letní filmový festival. 

                                 Pro 10, zdrželo se 0, proti 0 
d) Inventarizace za rok 2011 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje Závěrečnou zprávu hlavní inventarizační komise 
za rok 2011. Zastupitelstvo městyse Višňové se seznámilo s Inventarizační zprávou za rok 
2011, vč. příloh. 
 
      Pro 10, zdrželo se 0, proti 0 

e) Míra inflace 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového stanovuje navýšení uzavřených nájemních smluv, ve 
kterých je toto navýšení sjednáno, o míru průměrné meziroční inflace roku 2011, tj. o 1,9 %. 
míra inflace v roce 2011: 
                                                               
      Pro 10, zdrželo se 0, proti 0 
 
f) Zápis č. 5 Finančního výboru městyse Višňového 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje závěr Zápisu č. 5 Finančního výboru městyse 
Višňového o provedené kontrole správnosti čerpání finanční podpory neinvestičního 
příspěvku v roce 2011. 
 
      Pro 10, zdrželo se 0, proti                      
 
7. 
Nákup pozemků 

a) k. ú. Višňové p. č. 4327, 2523/80  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy na pozemek p. 
č. 4327 v k. ú. Višňové o velikosti 68 m2 od vlastníka xxx Višňové dle Znaleckého posudku č. 
952-8/2012 za cenu 53,43 Kč/m2, v celkové ceně po zaokrouhlení 3630,-- Kč. Zastupitelstvo 
městyse Višňového pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy na pozemek p. č. 2523/80 v 
k. ú. Višňové o velikosti 22 m2 od vlastníků xxx Višňové xx a xxx Višňové xx dle 
Znaleckého posudku č. 952-8/2012 za cenu 53,43 Kč/m2, v celkové ceně po zaokrouhlení 
1180,-- Kč. Náklady spojené s prodejem a převodem pozemku hradí městys. 
 
                 Pro 10, zdrželo se 0, proti 0 

b) k. ú. Višňové p. č. 3968 



Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy na pozemek p. 
č. 3968 v k. ú. Višňové o velikosti 39 m2 od vlastníka xxx Višňové dle Znaleckého posudku č. 
953-9/2012 za cenu 53,43 Kč/m2, v celkové ceně po zaokrouhlení 2080,-- Kč. Náklady 
spojené s prodejem a převodem pozemku hradí městys. 
 
      Pro 10, zdrželo se 0, proti 0 
8. 
Záměr odprodeje  

a) k. ú. Višňové 1416/10 
Jednání odloženo do vyjasnění vlastnického práva majitele. 

 
 
9. 
Návrhy směny pozemků (žádosti) 

a) k. ú. Višňové p. č. 3922/30 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí o směnu pozemku k. ú. Višňové p. č. 3922/30 
 

b) k. ú. Višňové p. č. 2898/5, 2898/6, 2898/4 
Projednání žádosti odloženo z důvodu nepřítomnosti navrhovatele. 
 

c) k. ú. Višňové p. č. 3040/20 
Projednání žádosti bylo odloženo. Žadatel si vzal lhůtu na rozmyšlenou. 
 

d) k. ú. Višňové p. č. 3040/26 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového pověřuje starostu přípravou kupní smlouvy na koupi 
poloviny pozemku v k. ú. Višňové p. č. 3040/26 o výměře 755 m2. 
 
     Pro 10, zdrželo se 0, proti 0 
 

e) k. ú. Višňové p. č. 3040/31  
Zastupitelstvo bylo seznámeno s problematikou směny pozemku. Svoji žádost přednesla 
majitelka pozemku pí. xxx. 
 

f) k. ú. Višňové p. č. 2755/50 
Způsob směny byl předjednán s majitelem. Vlastník žádost o směnu vyspecifikuje po 
obhlídce na místě parcely. 

 
10. 
Prodej pozemků 

a) k. ú. Višňové 1422/60 
Projednání prodeje bylo odloženo. Zájemce si nechal vyhotovit svůj znalecký posudek. 
 
11. 
Nájemní smlouvy 
 

a) k. ú. Višňové p. č. 3909/2 
Usnesení zastupitelstva 



Zastupitelstvo městyse Višňového pověřuje starostu uzavřením nájemní smlouvy na část 
pozemku p. č. 3909/2 v k. ú. Višňové vlastník městys Višňové o velikosti 1496 m2 
s nájemcem VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 v ceně 1,50 Kč/m2/rok, tj. 2244,- Kč/ rok. 
 
     Pro 10, zdrželo se 0, proti 0 

b) MRS Rouchovany 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového pověřuje starostu uzavřením nájemní smlouvy na 
dočasného hospodářského správce rybníka „Jazírka“ s Moravským rybářským svazem MO 
Rouchovany do 31. 12. 2012 za nájemné ve výši Kč 2000,--.                       
         
                                Pro 10, zdrželo se 0, proti 0 
12. 
Příspěvek na sportovní ples 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje finanční dar na 9. Sportovní ples dne 11. 2. 2012  
pro TJ Višňové ve výši Kč 1500,--.  
          
                                 Pro 10, zdrželo se 0, proti 0 
13. 
Cyklostezka přes Starou horu 
Starosta seznámil zastupitelstvo s plánem cyklostezky. Bude pokračovat v jednání 
možnostech a finanční náročnosti. Poté připravený návrh představí zastupitelstvu. 
 
14. 
Garáže 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového pověřuje starostu a místostarostu přípravou rozšíření 
výstavby garáží za hřbitovem                        
                                                
     Pro 10, zdrželo se 0, proti 0 
15. 
Cukrářství ve Višňovém 
Zastupitelstvo bere na vědomí podanou výpověď firmou EP – MORAVIA z pronajatých 
prostor na adrese Višňové 200. 
 
16. 
Úprava ploch na náměstí kolem kostela a budovy MŠ - SO MORAVIA 
Starosta seznámil zastupitelstvo s možností úprav výše zmíněných ploch. 
 
Ve    20.25. hod. starosta 20. zasedání zastupitelstva ukončil.  
Višňové dne 9. února 2012         Starosta Višňové 
Zapsal: František Illek  .                                             Vladimír Korek – v. r. 
 
Ověřovatelé: 

Čada Hynek – v. r.  
Šnábl Josef – v. r.  
 
Vyvěšeno dne: 14.2.2012                            Zveřejněno na el. úřední desce: 14.2.2012 
Sňato dne:  


