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Zápis ze 44. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového  

zahájeného dne 8. června 2018 v 16,00 hod. 
 
Přítomni:   Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl – příchod 16.12 hod., Miroslav Svoboda, 

Tomáš Jelínek, Karel Adámek, Marie Mašová, František Illek,  
        Počet: 8 
 
Omluveni:    Martin Chládek, Josef David, Vladimír Vališ,           

Počet: 3 
 
Hosté:    
 
1. 
Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
Starosta v 16.00 hod. zahájil v kanceláři starosty městyse 44. 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 29. 5. 2018 doposud.  
 
2. 
Schválení programu 44. zasedání zastupitelstva 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo schvaluje program 44. zasedání: 

1. Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
2. Schválení programu 44. zasedání  
3. Stanovení ověřovatelů zápisu  
4. Ekonomika 

a) Závěrečný účet městyse Višňového za rok 2017  
b) Pracovník údržby - brigádník 

5. Stavební akce 
a) Biocentrum Stará hora – schválení dodavatele 
b) Rozšíření kapacity dětských hřišť – schválení dodavatele 
c) Úprava místní komunikace – schválení dodavatele 
d) Rekonstrukce venkovních školních sportovišť ZŠ Višňové – schválení dodavatele 
                    Pro 7, zdrželo se 0, proti 0  

Usnesení bylo přijato.  
 
 
3. 
Ověřovatelé zápisu  
Ověřovateli zápisu jsou minimálně dva určení přítomní zastupitelé.  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového určuje: 

- ověřovatele zápisu 44. zasedání: Marie Mašová, Tomáš Jelínek. 
 

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

a) Závěrečný účet městyse Višňové za rok 2017 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet městyse za rok 2017 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 2017, a to 
s výhradou nedostatků uvedených v závěru konečného přezkoumání hospodaření městyse Višňového 
za rok 2017. K návrhu závěrečného účtu za rok 2017 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 2017 (Příkaz č. 1/2018- systémové opatření). 
Stanovení lhůty pro podání zprávy o plnění přijatých opatřeních Krajskému úřadu JmK. V termínu do 
15 dnů po projednání a schválení závěrečného účtu městyse Višňového za rok 2017 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 2017 a přijetím nápravných 
opatření, které spočívají v odstranění nedostatků uvedených v konečném přezkoumání městyse 
Višňového za rok 2017.  
 
Příloha č. 1 

                    Pro 7, zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato.  
 
 

b) Pracovník údržby  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Přijetí pracovníka údržby – brigádníka, a to na dobu určitou. 
                    Pro 7, zdrželo se 0, proti 0  

Usnesení bylo přijato.  
 
Příchod Jana Šnábla – 16.12 hod.  

 
5. 
Stavební akce  

a) Biocentrum Stará hora  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového: 

- vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení ze dne 24. 5. 2018 a akceptuje doporučení 
komise o pořadí nabídek zapsané v Písemné zprávě o hodnocení nabídek k veřejné zakázce 
s názvem „Lokální biocentrum Stará Hora“, a rozhodlo o nejvhodnější nabídce v souladu 
s doporučením přidělení zakázky uchazeči Kavyl, spol. s r.o. Mohelno 563, 675 75 Mohelno, 
IČ 49975358. Nabídková cena činí 1.768.542,94 bez DPH., a pověřuje starostu podpisem 
předložené Smlouvy o dílo.  

Příloha č 2.  
 
                    Pro 8, zdrželo se 0, proti 0  

Usnesení bylo přijato.  
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b) Rozšíření kapacit dětských hřišť 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového: 

- vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení ze dne 6. 6. 2018 a akceptuje doporučení komise 
o pořadí nabídek zapsané v Protokolu z posouzení a hodnocení nabídek pro akci „Rozšíření 
kapacity dětských hřišť, Višňové“, a rozhodlo o nejvhodnější nabídce v souladu 
s doporučením přidělení zakázky uchazeči HRAS – zařízení hřišť, s.r.o. Zemědělská 6/145, 
Havířov – D. Datyně 736 01, IČ 47666331. Nabídková cena činí 433.857,-- bez DPH., a 
pověřuje starostu podpisem předložené Smlouvy o dílo.  

Příloha č 3.  
 
                    Pro 8, zdrželo se 0, proti 0  

Usnesení bylo přijato.  
 
 

c) Úprava místní komunikace 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového: 

- vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení ze dne 4. 6. 2018 a akceptuje doporučení komise 
o pořadí nabídek zapsané v Písemném záznamu z posouzení a hodnocení nabídek pro akci 
„Úprava místní komunikace v městysi Višňové“, a rozhodlo o nejvhodnější nabídce v souladu 
s doporučením přidělení zakázky uchazeči COLAS CZ a. s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 
26177005. Nabídková cena činí 737.075,89 včetně DPH, a pověřuje starostu podpisem 
předložené Smlouvy o dílo.  

Příloha č 4.  
 
                    Pro 8, zdrželo se 0, proti 0  

Usnesení bylo přijato.  
 
 

d) Rekonstrukce venkovních školních sportovišť ZŠ Višňové  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového: 

- vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení ze dne 4. 6. 2018 a akceptuje doporučení komise 
o pořadí nabídek zapsané v Písemném záznamu z posouzení a hodnocení nabídek pro akci 
„Rekonstrukce venkovních školních sportovišť ZŠ Višňové, a rozhodlo o nejvhodnější 
nabídce v souladu s doporučením přidělení zakázky uchazeči SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN 
s. r. o. Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ 25560191. Nabídková cena činí 5.575.597,37 včetně 
DPH, a pověřuje starostu podpisem předložené Smlouvy o dílo.  

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

Usnesení bylo přijato.  
 

 
V 16.30 hod. starosta 44. zasedání zastupitelstva ukončil.  
 
Višňové dne 8. června 2018  
Zapsal: František Illek   
 
 
                                       Starosta Vladimír Korek – v. r. 
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Ověřovatelé: 
 
Marie Mašová – v. r. 
Tomáš Jelínek – v. r. 
 
 
 
Vyvěšeno na fyzické i elektronické úřední desce: 11. 6. 2018 
Sňato z fyzické i elektronické úřední desky: 


