
Zápis z 22. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného 
dne 29. března 2012 v 18:00 hod. 

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

Vítězslav Krbálek, Josef Šnábl, František Illek, Jiří Beran, Josef Karbaš, Marie 
Machová – příchod v 18.55.hod 
Počet: Do 18.55.hod -10, od 18.55.hod – 11. 

Omluveni: 0    
 
Hosté:  pí. xxx (18.35.-19.00.)  
 
1. 
Starosta v 18:00 hod. zahájil 22. zasedání zastupitelstva městyse Višňové a přivítal přítomné. 
2. 
18.00-18.30 výjezd po obci 
3. 
Schválení programu 22. zasedání zastupitelstva 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje program 22. zasedání zastupitelstva městyse 
Višňového 
1. Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
2. 18.00 – 18.30 výjezd po obci 
3. Schválení programu 22. zasedání  
4. Stanovení ověřovatelů zápisu  
5. PO Vodovod, kanalizace a ČOV v městysi Višňovém 
a) Ceník vodného a stočného 
6. ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 
7. Ekonomika 
a) Žádost TJ Višňové 
b)  Schválení Rozpočtu městyse Višňového na rok 2012 
b) Mimořádná splátka úvěru 
8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
9. Licenční smlouva o veřejném provozování OSA 
10. Žádosti o koupi pozemku  
a) K. ú. Višňové část p. č. 3898/26 
b) k. ú. Višňové části p. č. 3898/6  
c) k. ú. Višňové p. č. 1422/75, část p. č. 1422/2 
11. Návrhy směny pozemků (žádosti) 
a) k. ú. Višňové p. č. 2755/50 
b) k. ú. Višňové p. č. 3922/30 
12. Prodej pozemku 
a) P. č. 1422/60 
b) P. č. 3898/36 
c) P. č. 3898/77, žádost o prodej části pozemku v k. ú. Višňové 
13. Jubilanti v obci 
14. Areál bývalých Mrazíren 
15. Žádost o povolení vjezdu 
16.  Žádost o pronájem  
17.  Pracovníci správy 

                                  Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   



 
4. 
Ověřovatelé zápisu 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového určuje ověřovateli zápisu 22. zasedání: Vítězslav Krbálek, 
Josef Adámek.  
                  Pro 10, zdrželo se 0, proti 0 
5. 
PO Vodovod, kanalizace a ČOV v městysi Višňové 

a) Ceník vodného a stočného  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje Ceník vodného a stočného na období 1. 5. 2012 – 
31. 10. 2012 a Ceník služeb a poplatků, které je přílohou zápisu. 
                                       
                                                                                   Pro 10, zdrželo se 0, proti 0 
6.  
PO Základní škola a Mateřská škola Višňové, okres Znojmo  
Ředitel PO Základní škola a Mateřská škola Višňové Jiří Beran seznámil zastupitele se 
stavem žádostí o dotace. 
 
Příchod – Marie Machová – 18.55.hod 
 
7. 
Ekonomika 

a) Žádost TJ Višňové 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje pomoc při dofinancování spoluúčasti dotace 
z JMK na závlahy hřiště pro TJ Višňové. 
  

                                                 Pro 0, zdrželo se 0, proti 11              
  

b) Schválení Rozpočtu městyse Višňového na rok 2012 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2012. Návrh 
rozpočtu byl zpracován na jednotlivé paragrafy, byl řádně vyvěšen na úřední desce dne 9. 3. 
2012, sňat byl 27. 3. 2012. Ve stejném období byl návrh rozpočtu vyvěšen v elektronické 
podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Do dnešního jednání nebyly dodány žádné podněty na změny v návrhu rozpočtu. 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje Rozpočet městyse Višňového na rok 2012. 
Rozpočet je schválený jako schodkový, schodek bude vyrovnán z přebytku zůstatku roku 
2011. V rozpočtu městyse Višňového na rok 2012 zastupitelstvo schvaluje neinvestiční 
příspěvek pro ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo PO ve výši 1,840.000,--. V rozpočtu městyse 
Višňového na rok 2012 schvaluje zastupitelstvo neinvestiční příspěvek Vodovodu, kanalizaci 
a ČOV ve Višňovém PO ve výši 200.000,-- Rozpočet městyse je schválený na jednotlivé 
paragrafy a je přílohou tohoto zápisu. 
Zastupitelstvo městyse stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písmena a) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty městyse k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření do výše 50.000,-- Kč mezi jednotlivými paragrafy měsíčně. V částkách 
vyšších může starosta samostatně provádět jen v případech: 



a) Rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, 
kdy včasné provedení úhrady je vázáno penalizací, 

b) Úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, 
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože 
výdaj musí být realizován. 

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném 
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení 
rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění, které lze podat i ústně. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu podepsáním smluv na čerpání příspěvku z rozpočtu 
městyse Višňové pro Občanská sdružení (viz. zápis finančního výboru) 
 
                                                                      Pro 11, zdrželo se 0, proti 0 
 
                                       

c) Mimořádná splátka úvěru 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje mimořádnou splátku úvěru č. 222971419 – na 
akci výstavba inženýrských sítí Cihelna ve výši  1 000 000,- Kč. 
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu k jednání s Čs. spořitelnou o této splátce a úpravě 
dodatku této úvěrové smlouvy, dodatek bude zastupitelstvo projednávat po vypracování a 
předložení na dalším jednání zastupitelstva městyse.  
 

                                      Pro 11, zdrželo se 0, proti 0 
8. 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a souhlasu se zřízením stavby uzavřenou s JMP a. s. s názvem: „Přeložka STL 
plynovodu PE Dn53 a třech STL plynových přípojek“ a Smlouvu o zajištění přeložky 
plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s JMP. Viz příloha zápisu.   

                                       
                                                                      Pro 11, zdrželo se 0, proti 0 

9. 
Licenční smlouva o veřejném provozování OSA 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování 
VP_2012_31675. Viz příloha zápisu.   

                            Pro 11, zdrželo se 0, proti 0 
            

10. 
Žádosti o koupi pozemku 

a) k. ú. Višňové část p. č. 3898/26 
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí. Ta bude řešena na jednom z příštích zasedání 
zastupitelstva. 
 
b) k. ú. Višňové část p. č. 3898/6 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje záměr prodeje části pozemku v k. ú. Višňové p. 
č. 3898/6.   
 



Pro – 0  
Zdrželo se – 2 : Josef Adámek, Vítězslav Krbálek 
Proti - 9 Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Hynek Čada, Josef Šnábl, František     
               Illek, Jiří Beran, Josef Karbaš, Marie Machová 
 

                             
c) K. ú. Višňové p. č. 1422/75, část p.č. 1422/2 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje záměr prodeje pozemku v k. ú. Višňové p. č. 
1422/75 o výměře 241 m2 a části p. č. 1422/2.   
 
Pro – 1 : Josef Karbaš 
Zdrželo se – 3 : Marie Machová, Josef Šnábl, Vladimír Korek  
Proti – 7 : Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Hynek Čada, František Illek, Jiří Beran, Josef     
                Adámek, Vítězslav Krbálek 
 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje záměr pronájmu pozemku v k. ú. Višňové p. č. 
1422/75 o výměře 241 m2 a části p. č. 1422/2.   
                                                                                   Pro 11, zdrželo se 0, proti 0     

                                       
11. 
Návrhy směny pozemků (žádosti 

a) K. ú. Višňové č.p. 2755/50 
V současné době není směna připravena.  
 
 

b) K. ú. Višňové č.p. 3922/30 
Úkol pro starostu a místostarostu – zjistit cenové relace pozemků. 

    
12.  
Prodej pozemku 
a) P. č. 1422/60 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového určuje prodejní cenu pozemku p. č. 1422/60 v k. ú. 
Višňové dle Znaleckého posudku č. 974-30/2012 vypracovaný Ing. Ladislavem Křemečkem. 
Znalecký posudek Aloise Vítka č. 144912.12 nereflektuje: - možnost přístavby k RD, 
pozemek je určen ÚP k zastavění RD, možnost provedení drobné stavby, možnost připojení 
na všechny inženýrské sítě, pozemek je místní komunikace – přístup z komunikace, spolu se 
sousedním pozemkem tvoří stavební místo pro RD, opomíjí možnost přeložky kabelu 
veřejného osvětlení, chybí porovnání s jinými pozemky – odkazy.   
 
Pro – 10 : Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Hynek Čada, Josef Šnábl, Jiří   
               Beran, Josef Karbaš, Marie Machová, Josef Adámek, Vítězslav Krbálek, 
Zdrželo se – 1 : František  Illek   
Proti - 0 
 

                                       
 
 



  
b) P. č. 3898/36 

Bude vypracován znalecký posudek Ing. Křemečkem.  
                                       

c) P. č. 3898/77, žádost o prodej části pozemku v k. ú. Višňové 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje prodej pozemku p. č. 3898/77 v k. ú. Višňové o 
výměře 46 m2 xxx Višňové xxx v ceně 190,- Kč/m2, v celkové ceně Kč 8740,-- Kč. Veškeré 
náklady spojené s prodejem a převodem pozemku hradí kupující.  

                                        
                                                                       Pro 11, zdrželo se 0, proti 0     

13. 
Jubilanti v obci 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje interní předpis „Jubilanti v obci“. 
 
                                                                                  Pro 11, zdrželo se 0, proti 0     
14. 
Areál bývalých Mrazíren 
Místostarosta podal zprávu o stavu výstavby v areálu bývalých Mrazíren. 
 
15.  
Žádost o povolení vjezdu  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového pověřuje starostu k vydání povolení k přejezdu pozemku 
městyse Višňové za účelem vjezdu na pozemek ve vlastnictví manželů xxx. 

                                       
                                                                    Pro 11, zdrželo se 0, proti 0      

16. 
Pronájem nebytových prostor 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje záměr pronájmu jedné místnosti Višňové   
č. p. 193.                        

                                Pro 11, zdrželo se 0, proti 0                 
17. 
Pracovníci správy 
- informace: Žádost o uchazeče na 2 pracovní místa pro městys Višňové byla ÚP Brno 
zamítnuta. 
 
Ve  21.00.hod. starosta 22. zasedání zastupitelstva ukončil.  
 
Višňové dne 29. března 2012           Starosta Višňové 
Zapsal: František Illek  .                                             Vladimír Korek – v. r. 
Ověřovatelé: 
Josef Adámek  – v. r.  
Vítězslav Krbálek  – v. r.  
 
Vyvěšeno: 4. 4 .2012                                         Zveřejněno na el. úřední desce: 4. 4. 2012 
Sňato: 


