
Zápis z 23. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného 
dne 22. dubna 2012 v 09.30 hod. 

 
Přítomni:   Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Vítězslav 

Krbálek, Josef Šnábl, František Illek od 10.46 hod., Jiří Beran, Josef Karbaš, 
Marie Machová  
Počet: 9 (od 10.46 – 10) 

Omluveni:  Hynek Čada 
  Počet: 1 
Hosté:   
  
1. 
Starosta v 09.30 hod. zahájil 23. zasedání Zastupitelstva městyse Višňové a přivítal přítomné. 
2. 
09,30-10,00 prohlídky prostoru za hřbitovem 
3. 
Schválení programu 22. zasedání zastupitelstva 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje program 23. zasedání Zastupitelstva městyse 
Višňového 

1. Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
2. 09,30-10.00 prohlídka prostoru za hřbitovem  
3. Schválení programu 23. zasedání  
4. Stanovení ověřovatelů zápisu  
5. PO Vodovod, kanalizace a ČOV v městysi Višňovém 
6. ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 
7. Ekonomika 

a) Rozpočtové opatření 
b) Neinvestiční náklady ZŠ 

8. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
9. Žádosti o koupi pozemku  

a) K. ú. Višňové část p. č. 3898/26 
b) k. ú. Višňové část p. č. 3919/4, část p. č. 3919/1  
c) k. ú. Višňové parc. č. 1422/46 

10. Návrhy směny pozemků (žádosti) 
a) k. ú. Višňové p. č. 2755/50 
b) k. ú. Višňové p. č. 3922/30 

11. Žádost o možnost řešení skutečných stavů pozemků, žádost o vybudování 
inženýrských sítí k hranici pozemku 

12. Pronájem pozemku k. ú. Višňové p. č. 1422/75, část p. č. 1422/2 
13. Žádosti o výpůjčku pozemků, žádost o výpůjčku, nájem, koupi pozemků  
14. Prodej pozemku 

a) P. č. 1422/60 
b) P. č. 3898/36 
c) P. č. 3898/6 po geometrickém zaměření p. č. 3898/79 

15. Stavební pozemky Cihelny 
16. Okna na budově 127 
17. Místní dopravní značení 
18. Nájmy nebytových prostor 
19. Garáže 



20. Směrnice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
a) Schválení směrnice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
b) Komise pro zakázku Chodník a dešťová kanalizace – část Žižkov, Višňové 

21. Pozemky připravované směny s Agroservisem 
22. Nabídka E.ONu 

       Pro 9 ,  zdrželo se 0, proti 0    
4. 
Ověřovatelé zápisu 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového určuje ověřovateli zápisu 22. zasedání: Vladimír Vališ, 
Josef Adámek.  
Pro - Korek, Havelka, Krbálek, Šnábl, Beran, Karbaš, Machová,   
zdržel se – Adámek , Vališ 
proti - 0    
5. 
PO Vodovod, kanalizace a ČOV v městysi Višňové 
- zpráva: do konce měsíce budou probíhat odečty vodoměrů. 
6.  
PO Základní škola a Mateřská škola Višňové, okres Znojmo  
- zpráva: schválena dotace JMK na akci „Višňovská 15“. 
7. 
Ekonomika 

a) Rozpočtové opatření 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 (viz příloha). 
  

                                  Pro 9, zdrželo se 0, proti 0    
b) Neinvestiční náklady ZŠ 

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí situaci v obci Tavíkovice v návaznosti na 
úhradu neinvestičních nákladů. 
8. 
Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje Smlouvu o o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice IČ 28085400 s názvem: „SB-4711-037 Višňové, kabelová T př. NN xxxx“.   

                                  Pro 9, zdrželo se 0, proti 0    
9. 
Žádosti o koupi pozemku 

a) K. ú. Višňové část p. č. 3898/26 
P. Havelka oznámil, že se jedná o záležitost, která by mohla znamenat výhodu pro něho. 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje záměr prodeje části pozemku v k. ú. Višňové p. 
č. 3898/26. 
Pro - Korek, Krbálek, Šnábl, Beran, Karbaš, Machová, Adámek, Vališ  
zdržel se – Havelka 
proti - 0   
 
 
  



b) k. ú. Višňové část p. č. 3919/4, část p. č. 3919/1 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 3919/4 a části 
pozemku p. č. 3919/1 v k. ú Višňové u Znojma. 
Pro - Karbaš 
zdržel se – 0 
proti - Korek, Krbálek, Šnábl, Beran, Havelka, Machová, Adámek, Vališ    
 

c) K. ú. Višňové parc. č. 1422/46  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1422/46 v k. ú 
Višňové u Znojma. 

                                  Pro 9, zdrželo se 0, proti 0    
10. 
Návrhy směny pozemků (žádosti 

a) K. ú. Višňové č.p. 2755/50 
V současně době není směna připravena z důvodu chybějícího geodetického vyměření, které 
je v zadání Ing. Pexovi. Není připraven dokumentační materiál. 

b) K. ú. Višňové č.p. 3922/30 
V současně době není směna připravena z důvodu chybějícího geodetického vyměření, které 
je v zadání Ing. Pexovi. Není připraven dokumentační materiál. 
11.  
Žádost o možnost řešení skutečných stavů pozemků, žádost o vybudování inženýrských sítí 
k hranici pozemku 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí a bere ji na vědomí. 
12.  
Pronájem pozemku v k. ú. Višňové p. č. 1422/75 a části p. č. 1422/2 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje pronájem pozemku p. č. 1422/75 o velikosti 241 
m2 a části pozemku p. č. 1422/2 o velikosti 58 m2 v k. ú. Višňové u Znojma xxx Višňové č. p. 
xxx za Kč 1,50/m2/rok, tj. v celkové výši Kč 449,--/rok. Současně pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy o pronájmu uvedených pozemků.  
                                      Pro 9, zdrželo se 0, proti 0    
13. 
Žádosti o výpůjčku pozemků, nájem, koupi 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje záměr výpůjčky pozemku p. č. 3310/1 o velikosti 
75 m2, p. č. 3131/1 o velikosti 28 m2, p. č. 3131/18 o velikosti 57 m2, p. č. 3310/20 o velikosti 
46 m2, p. č. 3310/1 o velikosti 24 m2, p. č. 3310/1 o velikosti 14 m2, p. č. 3310/21 o velikosti 
34 m2, 3131/18 o velikosti 47 m2, 3131/1 o velikosti 45 m2,3131/1 o velikosti 29 m2, 3131/1 o 
velikosti 60 m2. 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 3131/1 o 
velikosti 128 m2, 3131/1 o výměře 37 m2. 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 3131/1 o 
velikosti cca 141 m2. 
                                      Pro 9, zdrželo se 0, proti 0    
 
 
 
 



14. 
Prodej pozemků  

a) k. ú. Višňové p.. č. 1422/60 
Zastupitelstvo městyse Višňového se seznámilo s odpovědí pana xxxx. 
 

- 10.46 na jednání se dostavil František Illek 
b) k. ú Višňové p. č. 3898/36 

Doposud nebyl dodán znalecký posudek Ing. Křemečkem.  
 

c) K. ú. Višňové p. č. 3898/6, žádost o prodej části pozemku v k. ú. Višňové, nově 
vzniklé p. č.3898/79  

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje odprodej pozemku p. č. 3898/79 v k. ú. Višňové 
xxxx Višňové č. p. xxx o velikosti 24 m2 za Kč/m2 190,00 v celkové ceně Kč 4560,00. 
Náklady spojené s prodejem a převodem nemovitosti hradí kupující. 
                                      Pro 9, zdrželo se 0, proti 0    
15. 
Stavební pozemky Cihelny 
Bude řešeno na příštím zastupitelstvu. Starosta zabezpečí podklady. 
16. 
Okna na budově č. 127 
Zastupitelstvo se seznámilo s předběžnou cenou plánované výměny oken. 
17.  
Místní dopravní značení 
Zastupitelstvo se seznámilo s předběžnou cenou plánovaného dopravního značení. 
18. 
Nájmy nebytových prostor 

a) Smlouva o nájmu nebytového prostoru v budově č. p. 183 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje nájem nebytového prostoru Višňové č. p. 183 
jedné místnosti o velikosti 22 m2 za cenu Kč 400,--/m2/rok, tj. 8800,-- Kč/rok.  
Pověřuje starostu podepsáním smlouvy.                       
                                      Pro 10, zdrželo se 0, proti 0    

b) Smlouva o nájmu nebytového prostoru v budově č. 171 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje nájem nebytového prostoru Višňové č.p. 171 - 
jedné místnosti o velikosti 21 m2 za cenu Kč 400,--/m2/rok, tj. 8400,-- Kč/rok.  
Pověřuje starostu podepsáním smlouvy.                       
                                      Pro 10, zdrželo se 0, proti 0    
19. 
Garáže 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem II. etapy výstavby garáží v prostoru za hřbitovem. 
20.  
Směrnice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
a) Schválení směrnice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje Směrnici zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu.  
                                      Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   
  



b) Komise pro zakázku Chodník a dešťová kanalizace – část Žižkov, Višňové  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového sestavuje a schvaluje Komisi pro zakázku Chodník a 
dešťová kanalizace – část Žižkov, Višňové ve složení: David, Korek, Šnábl, Karbaš. 
Tématem zadání z projektové dokumentace bude zatrubnění PVC a obruba chodníku.  
                                      Pro 9, zdrželo se 0, proti 0    
21. 
Pozemky připravované směny s Agroservisem 
Starosta seznámil zastupitelstvo s připravovanou směnou pozemků. 
22. 
Nabídka E.ONu 
Starosta seznámil zastupitelstvo s nabídkou firmy E.ON. 
 
Ve 11.30 hod. starosta 23. zasedání zastupitelstva ukončil.  
 
Višňové dne 22. dubna 2012           Starosta Višňové 
Zapsal: Pavel Havelka                                                        Vladimír Korek – v. r. 
Ověřovatelé: 
Josef Adámek – v. r.  
Vladimír Vališ – v. r.  
 
 
Vyvěšeno: 2.5.2012 
Sňato: 
Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: 2.5.2012 


