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Zápis z 34. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového  

zahájeného dne 29. června 2017 v 18,00 hod. 
 
Přítomni:   Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ, Tomáš 

Jelínek (na jednání od 18.17 hod.), Marie Mašová, Martin Chládek  
        Počet: 8 
Omluveni:    František Illek, Miroslav Svoboda, Josef David  

Počet: 3 
Hosté:    
 
1. 
Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
Starosta v 18.00 hod. zahájil v zasedací místnosti hasičské zbrojnice městyse 34. zasedání 
Zastupitelstva městyse Višňového a přivítal přítomné a konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny 
členů.  
Zápis z předchozího jednání byl řádně ověřen, byl vyložen k nahlédnutí na úřední desce a nebyly proti 
němu podány námitky. 
Dále starosta uvedl, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno – vyvěšeno na úřední desce v termínu 
od 21. 6 2017 doposud.  
 
2. 
Schválení programu 34. zasedání zastupitelstva 
Návrh programu zasedání zastupitelstva. 
Usnesení zastupitelstva 

1. Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
2. Schválení programu 34. zasedání  
3. Stanovení ověřovatelů zápisu  
4. Ekonomika 

a) Rozpočtová opatření č. 2 
b) Závěrečný účet městyse Višňového za rok 2016  
c) Pracovní pozice údržby obce  

5. Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové, PO 
6. ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 

a) Dohoda o příspěvku na stravování s obcí Horní Kounice 
b) Veřejnoprávní smlouvy o vytvoření školského obvodu pro předškolní a školní vzdělávání 

7. Smlouvy 
a) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK – Višňovské kulturní léto 2017  
b) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK – Dotace na úroky z úvěrů 
c) Veřejnoprávní smlouva 
d) Dodávky plynu pro městys Višňové 
e) Smlouva s UNIQA pojišťovna 
f) Výpověď z nájmu prostor – kosmetické služby 

8. Nemovitosti  
a) Nákup pozemků 2547/24, 2547/23 a 2547/49  
b) Pozemky 3131/108 a 3131/50 
c) Žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 3920/20  
d) Pronájem části pozemku p. č. 3898/26 
e) Prodej pozemků p. č. 3131/123,124,125 

9. Stavební akce 
a) Chodník u nákupního střediska COOP  
b) Úprava garážové stání pro novou cisternu, kompletní zateplení budovy požární zbrojnice 
c) Dlažba MŠ  
d) Oprava mostku u kina  
e) Fasáda č. p. 200 
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f) Tělocvična ZŠ a školní hřiště  
g) Úprava místní komunikace ke sběrnému místu  
h) Další drobné stavební akce 

10. Biocentrum Višňové  
11. Pořízení velkokapacitní požární cisterny pro JSDH Višňové,  
12. Sdělení občana  
13. Zpráva z jednání s SÚS Znojmo dne 21. 6. 2017 
14. Řešení křižovatky místní komunikace s komunikací II/400 
15. Daníž – žádost do programu OPŽP  

                    Pro 7, zdrželo se 0, pro 0 
Usnesení bylo přijato.  
3. 
Ověřovatelé zápisu  
Ověřovateli zápisu jsou minimálně dva určení přítomní zastupitelé.  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového určuje: 

- ověřovatele zápisu 34. zasedání: Marie Mašová, Tomáš Jelínek. 
- zapisovatele zápisu: Pavel Havelka.    

                    Pro 7, zdrželo se 0, pro 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
4. 
Ekonomika 

a) Rozpočtové opatření 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- rozpočtové opatření č. 2. za květen 2017. Provedl a schválil starosta.  
Příloha č. 1. 

 
b) Závěrečný účet městyse Višňové za rok 2016 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet městyse za rok 2016 včetně příloh a zprávy 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolního a právního – oddělení přezkumu obcí o 
výsledku hospodaření konečného přezkoumání hospodaření městyse Višňového za rok 2016, a to 
s výhradou nedostatků uvedených v závěru konečného přezkoumání hospodaření městyse Višňového 
za rok 2016. K návrhu závěrečného účtu za rok 2016 nebyly podány z řad občanů městyse žádné 
připomínky. 
Přijetí nápravných opatření: Zastupitelstvo městyse Višňového přijímá nápravná opatření, která 
spočívají v odstranění nedostatků uvedených v konečném přezkoumání hospodaření městyse 
Višňového za rok 2016 (Příkaz č. 1/2017- systémové opatření). 
Stanovení lhůty pro podání zprávy o plnění přijatých opatřeních Krajskému úřadu JmK. V termínu do 
15 – ti dnů po projednání a schválení závěrečného účtu městyse Višňového za rok 2016 včetně příloh 
a zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje a přijetí nápravných opatření, bude Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje podána zpráva o splnění odstranění nedostatků. Po projednání a schválení 
návrhu Závěrečného účtu Zastupitelstvem městyse Višňového s výhradou nedostatků uvedených 
v závěru konečného přezkoumání hospodaření městyse Višňového za rok 2016 a přijetím nápravných 
opatření, které spočívají v odstranění nedostatků uvedených v konečném přezkoumání městyse 
Višňového za rok 2016.  
Příloha č. 2 

                    Pro 7, zdrželo se 0, pro 0 
Usnesení bylo přijato.  
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c) Pracovní pozice v údržbě obce  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- zřízení společensky účelového pracovního místa v údržbě obce - dělník čištění města, a to od 
1. 7. 2017 s dotační podporou Úřadem práce Znojmo.  

                    Pro 7, zdrželo se 0, pro 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
18.17 hod. – na jednání se dostavil Tomáš Jelínek.  
 
5. 
Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňovém, PO 

a) Opatření v době sucha 
Bere na vědomí 
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-       dosavadně provedená opatření PO Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod 
v městysi Višňovém za účelem hospodaření v otázkách dodávek pitné vody v období sucha. 
 

6. 
ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 

a) Dohoda o příspěvku na stravování s obcí Horní Kounice 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Dohodu na úhradu výdajů školských zařízení s obcí Horní Kounice. 
Příloha č. 3.  

                    Pro 8, zdrželo se 0, pro 0 
Usnesení bylo přijato.  
 

b) Veřejnoprávní smlouvy o vytvoření školského obvodu pro předškolní a školní vzdělávání 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Veřejnoprávní smlouvy o vytvoření školského obvodu pro předškolní a školní vzdělávání, 
které budou uzavřeny s obcemi Horní Kounice, Tavíkovice, Přeskače, Medlice, Trstěnice, 
Džbánice. 
Příloha č. 4.  

                    Pro 8, zdrželo se 0, pro 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
7. 
Smlouvy  

a) Smlouva o poskytnutí dotace z JmK 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-         přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 56 000 Kč na akci: Višňovské 
kulturní léto 2017 v rámci projektu Višňovské kulturní léto 2017 - VII. ročník za podmínek 
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK. 

 Příloha č. 5.  
                    Pro 8, zdrželo se 0, pro 0 

Usnesení bylo přijato.  
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b) Smlouva o poskytnutí dotace z JmK 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-         přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 100 000 Kč na akci: Višňové, úroky 
z úvěrů 2017 na základě smlouvy č. 045297/17/ORR. 

 Příloha č. 6.  
                    Pro 8, zdrželo se 0, pro 0 

Usnesení bylo přijato.  
 

c) Veřejnoprávní smlouvy 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-       Veřejnoprávní smlouvu s městem Znojmem ve věci výkonu přestupkové komise.  
 Příloha č. 7.  

                    Pro 8, zdrželo se 0, pro 0 
Usnesení bylo přijato.  
 

d) Dodávky plynu pro městys Višňové  
Bere na vědomí 
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-       dodávky plynu na základě aukce provedené Nákupní společností s.r.o. Česká Třebová 
dodavatelem Pražská plynárenská, viz příloha. 

 Příloha č. 8.  
 

e) Smlouva s UNIQA pojišťovna 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-        Pojistnou smlouvu č. 2732320269 s pojišťovnou UNIQA pojišťovna, a. s., IČ 49240480. 
 Příloha č. 9.  

                    Pro 8, zdrželo se 0, pro 0 
Usnesení bylo přijato.  
 

f) Výpověď z nájmu prostor – kosmetické služby  
Bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  výpověď z nájmu prostoru sloužícího k podnikání – kosmetické služby v DPS Višňové. 
Výpovědní doba činí 6 měsíců a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce, tj. 1. 7. 2017.  

 Příloha č. 10.  
 
8.  
Nemovitosti  

a) Nákup pozemků 2547/24, 2547/23 a 2547/49  
Bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- informaci o pozemcích p. č. 2547/24, 2547/23 a 2547/49. 
  
 

b) Pozemky p. č. 3131/108 a 3131/50 
Bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  informace o pozemcích p. č. 3131/108 a 3131/50. 
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c) Žádost o bezúplatný převod pozemku 

Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- žádost o bezúplatný převod pozemku z majetku vlastnického práva Jihomoravského kraje, 
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno s hospodařením se svěřeným majetkem kraje 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo 
náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno p. č. 3920/20 o výměře 270 m2 zaměřený geometrickým 
plánem č. 943-802/2016 z 23. 2. 2017 Ing. Michalem Sochorem z pozemku p. č. 3920/8 o 
výměře 15984 m2 koupi podílu pozemků.  

-                     Pro 8, zdrželo se 0, pro 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 

d) Nájem pozemku  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- pronájem části pozemku p. č. 3898/26 o výměře 160 m2, a to za cenu 5,-- Kč/m2/rok za účelem 
zahrady xxx a xxx xxx, Višňové xxx, a to od 1. 7. 2017 na dobu neurčitou.  

           Pro 8, zdrželo se 0, pro 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 

e) Prodej pozemků 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- záměr prodeje pozemků: 
. p. č. 3131/123 o výměře 18 m2, p. č. 3131/124 o výměře 18 m2, p. č. 3131/125 o výměře 18 
m2 všechny ve vlastnictví městyse Višňového. 
                    Pro 8, zdrželo se 0, pro 0 

Usnesení bylo přijato. 
 

9. 
Stavební akce  

a) Chodník u nákupního střediska COOP 
Bere na vědomí 
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Dokončení opravy „Chodník u nákupního střediska COOP“.            
 
 

b) Úprava garážové stání pro novou cisternu, kompletní zateplení budovy požární zbrojnice 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- pověření Stavebního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňové sestavením výzvy a 
provedením výběru dodavatele „Úprava garážové stání pro novou cisternu, kompletní 
zateplení budovy požární zbrojnice“ dle Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu.  

- Současně schvaluje zahájení této stavební akce. 
                    Pro 8, zdrželo se 0, pro 0 

Usnesení bylo přijato. 
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c) Dlažba na hřišti mateřské školy 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- na základě výsledku Protokolu z posouzení a hodnocení nabídek Rozhodnutí o přidělení 
zakázky „Višňové, dlažba na hřišti mateřské školy“ firmou VALDASTAV, Tulešice 4, IČ 
29291054. Nabídková cena je 136.769,00 Kč včetně DPH, a pověřuje starostu podpisem 
Smlouvy o dílo.  

- Příloha č. 11. 
                    Pro 8, zdrželo se 0, pro 0 

Usnesení bylo přijato. 
d) Fasáda na domu č. p. 200 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- na základě výsledku Protokolu z posouzení a hodnocení nabídek Rozhodnutí o přidělení 
zakázky „Višňové, fasáda na domu č. p. 200“ firmou Josef Adámek – zedník, Višňové 365, IČ 
49443127. Nabídková cena je 144.100,00 bez DPH. Není plátce DPH. Pověřuje starostu 
podpisem Smlouvy o dílo.  

- Příloha č. 12.  
             Pro 8, zdrželo se 0, pro 0 

Usnesení bylo přijato. 
 

e) Oprava mostku u kina 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- na základě výsledku Protokolu z posouzení a hodnocení nabídek Rozhodnutí o přidělení 
zakázky „Višňové, oprava mostku u kina“ firmou VALDASTAV, Tulešice 4, IČ 29291054. 
Nabídková cena je 342.269,00 Kč včetně DPH, a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo.  

- Současně schvaluje zahájení stavební akce.  
- Příloha č. 13 

                    Pro 8, zdrželo se 0, pro 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

f) Tělocvična ZŠ a školní hřiště 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- zahájení stavební akce „Tělocvična ZŠ a školní hřiště“. 
- pověření podáním žádosti o dotaci z MMR firmu Ing. Miroslav Kabelka Pražská 105, 67602, 

Moravské Budějovice, IČ: 40464075.  
- pověření Stavebního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňové podáním výzvy a provedením 

výběru dodavatele „Tělocvična ZŠ a školní hřiště“ dle Vnitřní směrnice k zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu.  
                    Pro 8, zdrželo se 0, pro 0 

Usnesení bylo přijato.  
 

g) Úprava místní komunikace ke sběrnému místu  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- pověření Stavebního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňové podáním výzvy a provedením 
výběru dodavatele „Úprava místní komunikace ke sběrnému místu“ dle Vnitřní směrnice k 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.  

- Zahájení stavební akce. 
                    Pro 8, zdrželo se 0, pro 0 

Usnesení bylo přijato.  
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h) Další stavební akce 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí přípravu, provedení dalších drobných stavebních 
akcí: 

- Ohradní požárně – bezpečnostní zeď ve sběrném místě, 
- Odvlhčení budovy obecního domu, 
- Oprava kruhové studny u Větřáku. 

 
 
10. 
Biocentrum Stará hora 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Podání žádosti „Biocentrum Stará hora“ do výzvy operačního programu životního prostředí 
                    Pro 8, zdrželo se 0, pro 0 

Usnesení bylo přijato. 
 
11. 
Pořízení velkokapacitní požární cisterny pro JSDH Višňové 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- „Výsledek posouzení splnění podmínek kvalifikace a dalších požadavků dle zadávací 
dokumentace – II. jednání“, „zprávu o hodnocení nabídek – II. jednání“ výběrového řízení 
akce: „Pořízení velkokapacitní požární cisterny pro JSDH Višňové“. Na základě těchto zpráv 
pak „Rozhodnutí o výběru dodavatele“, a to s nejvhodnější nabídkou WISS CZECH, s.r.o. 
Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice, IČ 29305934 s nabídkovou cenou 6.951.700,00 bez 
DPH.  

- Výše uvedené protokoly jsou přílohami Oznámení o výběru dodavatele. 
- Kupní smlouvu – její podmínky s firmou WISS CZECH, s.r.o. IČ 29305934, k plnění veřejné 

zakázky s názvem „Pořízení velkokapacitní požární cisterny pro JSDH Višňové“.  
                    Pro 8, zdrželo se 0, pro 0 

Usnesení bylo přijato. 
 
12. 
Sdělení občana 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Sdělení občany „Odpověď na Váš dopis ze dne 7. 6. 2017 ve věci poskytnutí některých 
informací“ ze dne 14. 6. 2017, a současně 

schvaluje: 
- text odpovědi. 

                    Pro 8, zdrželo se 0, pro 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
13. 
Zpráva z jednání s SÚS Znojmo dne 21. 6. 2017 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- informace z jednání se zástupci vedení SÚS Znojmo dne 21. 6. 2017 
- s příslibem částečné opravy silnice II/400 mezi kruhovým objezdem a hřbitovem 
- realizací vysečení křižovatek v Rosavách a pod Železňákem. 
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14.  
Řešení křižovatky místní komunikace s komunikací II/400 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- informace z jednání se zástupci Dopravního inspektorátu Znojmo a Odboru dopravy 
Městského úřadu Znojmo, kdy bylo z jejich strany předloženo řešení ve formě vymezení 
křižovatky, její hranice za pomocí lego obrubníků s vyznačením parkovacích míst.  

- Projektově zpracuje Silniční a mostní inženýrství Znojmo. 
 
 
15. 
Daníž – žádost do programu OPŽP 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- připojení se k žádosti o dotaci, kterou připravuje svazek DANÍŽ na: 
- 150 ks domácích kompostérů, 
- 1 ks štěpkovače pro sběrné místo Višňové,  
Spoluúčast na přidělené dotaci a náklady s ní spojené budou hrazeny městysem Višňové formou 
mimořádného členského příspěvku.  

                    Pro 8, zdrželo se 0, pro 0 
Usnesení bylo přijato.  

 
V 19.59 hod. starosta 34. zasedání zastupitelstva ukončil.  
 
Višňové dne 29. června 2017  
Zapsal: Pavel Havelka 
                                       Starosta Vladimír Korek – v. r. 
Ověřovatelé: 
 
Marie Mašová – v. r. 
Tomáš Jelínek – v. r. 
 
 

 
 

Vyvěšeno na fyzické i elektronické úřední desce: 30. 6. 2017 
Sňato z fyzické i elektronické úřední desky: 


