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Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového  

zahájeného dne 30. května 2019 v 18,00 hod. 
 
Přítomni:   Vladimír Korek, Pavel Havelka, Tomáš Jelínek, Vladimír Vališ, Karel Adámek, Josef 

David, Jan Šnábl, Miroslav Svoboda, Jakub Buchta, Václav Adámek   
        Počet: 10 
 
Omluveni: Martin Chládek   

Počet: 1 
 
Hosté:    
 
1. 
Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
Starosta v 18.00 hod. zahájil v kanceláři starosty městyse 8. 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 22. 5. 2019 doposud.  
 
 
2. 
Schválení programu 8. zasedání zastupitelstva 
Návrh programu, který byl 22. 5.2019 zveřejněn:  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo schvaluje program 8. zasedání: 

1. Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
2. Schválení programu 8. zasedání  
3. Stanovení ověřovatelů zápisu, zapisovatel   
4. Ekonomika 

a) Rozpočtové opatření  
b) Stavy na účtech obce  
c) Řád pohřebiště městyse Višňové  
d) Směrnice služebnosti  
e) Pracovní dohoda – ukončení dohody, uzavření pracovního poměru  
f) Plán financování obnovy  

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

a) Aktualizace dokumentace 
8. Smlouvy 

a) Nájemní smlouva – VZOR  
b) Smlouvy o nájmu hrobového místa  
c) Smlouvy nájemního bydlení v DPS  
d) Smlouvy na dodávky el. energie  
e) Smlouva o poskytnutí dotace s JMK  

9. Nemovitosti 
a) Prodej pozemků   
b) Nákup pozemků 
c) Prodej stavebního pozemku  
d) Žádost o koupi pozemku  
e) Souhlas se zřízením zástavního práva 

10. Stavební akce 
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a) Obecní dvůr   
11. Žádosti, nabídky, informace 

a) Žádost o podporu – Linka bezpečí  
b) Žádost o podporu – Znojmo, výstavba krytého bazénu 
c) Informace – Odpadové hospodářství po roce 2020 – Arnika 
d) Informace lesního správce, nabídka služeb lesního správce 
e) Sběrný dvůr – informace o dokladování podané žádosti  
f) Program SFRB výstavba - informace k programu 
g) Informace z pracovního setkání se zastupiteli Hrotovic 

 
 
Program byl doplněn o tyto body: 

8. Smlouvy  
f) Smlouva o smlouvě budoucí  
g) Prodloužení nájemní smlouvy 

10. Stavební akce  
b) Višňové, hřbitov - chodníky, oprava kapličky a márnice 
c) Oprava a úprava zábradlí na tribuně fotbalového hřiště  

11.  Žádosti, nabídky, informace 
h) Višňovské kulturní léto 2019  

 
           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0    

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

- ověřovatele zápisu 8. zasedání: Vladimír Vališ, Josef David 
 

           Pro 8, zdržel se 1, proti 0 
Pro: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Tomáš Jelínek, Karel Adámek, Josef David, Miroslav 
Svoboda, Jakub Buchta, Václav Adámek 
Zdržel se Vladimír Vališ    

Usnesení bylo přijato.  
 
 
4. 
Ekonomika 

a) Rozpočtové opatření  
Rozpočtové opatření č. 5/2019 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- rozpočtové opatření č. 5 za měsíc duben 2019, které provedl a schválil starosta.  
Příloha č. 1.  
 
 
Rozpočtové opatření č. 6/2019 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- rozpočtové opatření č. 6 za měsíc květen 2019. 
Příloha č. 2. 

           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0     
Usnesení bylo přijato.  
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b) Stavy na účtech obce  

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informaci o stavech financí městyse Višňového na bankovních a úvěrových účtech České 
spořitelny a České národní banky. 
 
 

c) Řád pohřebiště městyse Višňové 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Řád pohřebiště městyse Višňového, ke kterému byl Krajským úřadem Jihomoravského kraje 
pod č.j.: JMK 52009/2019 se spisovou značkou 5 – JMK 50296/2019 OŽP/Kla vydán. 
Souhlas ke změně č. 1 Řádu veřejného pohřebiště městyse Višňové. 

Příloha č. 3. 
           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  
 
18.09 Příchod Jan Šnábl 
 

d) Směrnice služebnosti 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Směrnice ke zřizování služebnosti v městysi Višňovém. 
Příloha č. 4. 

           Pro 9, zdržel se 1, proti 0 
Pro: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Tomáš Jelínek, Karel Adámek, Josef David, Miroslav 
Svoboda, Jakub Buchta, Václav Adámek, Vladimír Vališ 
Zdržel se:  Jan Šnábl    

Usnesení bylo přijato.  
 
 

e) Pracovní dohoda – ukončení dohody, uzavření pracovního poměru  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Ukončení pracovní dohody k 31. 5. 2019, a počínaje dnem 1. 6. 2019 uzavřít pracovní 
smlouvu s xxx xxx na pozici uklízečka, osoba odpovědná za provoz budovy DPS. 

Příloha č. 5. 
           Pro 10, zdrželo se 0, proti 0    

Usnesení bylo přijato.  
 
 

f) Plán financování obnovy  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informaci ze školení dne 23. 5. 2019 Vodovody a kanalizace, které lektorovala Ing. Miloslava 
Melounová.   

 
 
5. 
Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňovém, PO 
- bude předmětem jednání na příštích zasedáních zastupitelstva. 

 
6. 
ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 
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- bude předmětem jednání na příštích zasedáních zastupitelstva. 
 
7. 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informaci o připravovaných materiálech týkajících se hospodaření a správy majetku JSDH 
Višňové. 

 
 
8. 
Smlouvy  

a) Nájemní smlouva – VZOR -  bydlení v č. p. 171  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Dodatek ke Smlouvě o nájmu sociálního vstupního bytu, dle kterého má pronajímatel právo 
nájemné každoročně ke dni 1. 4. valorizovat o procentní výši inflace za předchozí kalendářní 
rok. Smlouva či dodatek s valorizací budou s nájemci sociálních bytů uzavírány návazně při 
následném uzavírání či prodlužování smluv.  

Příloha č. 6. 
           Pro 10, zdrželo se 0, proti 0    

Usnesení bylo přijato.  
 
 

b) Smlouvy o nájmu hrobového místa  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Smlouvu o nájmu hrobového místa pro jednohrob a Smlouvu o nájmu hrobového místa pro 
dvojhrob. Těmito smlouvami uzavíranými s nájemci hrobových míst budou postupně 
nahrazovány platné stávající smlouvy po vypršení jejich platnosti, a to počínaje platností 
změny Řádu veřejného pohřebiště Višňové – viz bod 4 c). 

Příloha č. 7.  
            Pro 10, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato. 
 

c) Smlouvy nájemního bydlení v DPS 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Ukončení nájemní smlouvy s xxx xxx, nar. xxx, Višňové xxx na byt č. 6 – bezbariérový o 
výměře 45,10 m2 v Domu s pečovatelskou službou Višňové, a to k 14. 5. 2019. 

- Uzavření nájemní smlouvy s xxx xxx, nar. xxx, Višňové xxx na byt č. 7 o výměře 28,82 m2 
v Domu s pečovatelskou službou Višňové, a to od 15. 5. 2019. 

Příloha č. 7. 
 
 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  uzavření nájemní smlouvy s xxx xxx, nar. xxx, Višňové xxx na byt č. 6 – bezbariérový o 
výměře 45,10 m2 v Domu s pečovatelskou službou Višňové, a to dne 1. 6. 2019.  

Příloha č. 8.   
            Pro 10, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato. 
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d) Smlouva na dodávky elektrické energie  

Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí s dodavatelem E.ON 
Energie, a.s., F. A. Gerstnerova 2151/6 České Budějovice, IČ 26078201. 

Příloha č. 9.  
            Pro 10, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 

e) Smlouva o poskytnutí dotace z JMK  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK05606/19/ORR na akci: 
Úroky z úvěrů, Višňové 2019 na částku dotace 100.000,-- Kč. 

Příloha č. 10.  
            Pro 10, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato. 
 

 
f) Smlouva o budoucí smlouvě  

Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Smlouvu o budoucí smlouvě s p. xxx xxx, nar. xxx, Višňové xxx ve věci: STL plynovodní 
přípojka a vnitřní instalace plynu v rodinném domě ve Višňové č.p. xxx parc. č. 312 vedená 
parcelou 312 + 4359. 

Příloha č. 11.  
            Pro 10, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato. 
 

 
g) Prodloužení nájemní smlouvy 

Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  na základě podkladů Prodloužení nájemní smlouvy:  
-  uzavření Dodatku Smlouvy o nájmu sociálního vstupního bytu – tj. bytové jednotky č. 1 

nacházející se v bytovém domě ve Višňovém č. p. 171 s xxx xxx, nar. xxx, Višňové xxx na 
základě splnění podmínek daných pravidly MMR Podpora výstavby podporovaných bytů pro 
rok 2012 a vnitřní směrnicí Pravidly pro pronájem sociálních vstupních bytů ze dne 24. 6. 
2015, a to na dobu od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021.  

-  uzavření Dodatku Smlouvy o nájmu sociálního vstupního bytu – tj. bytové jednotky č. 2 
nacházející se v bytovém domě ve Višňovém č. p. 171 s xxx xxx, nar. xxx, Višňové xxx na 
základě splnění podmínek daných pravidly MMR Podpora výstavby podporovaných bytů pro 
rok 2012 a vnitřní směrnicí Pravidly pro pronájem sociálních vstupních bytů ze dne 24. 6. 
2015, a to na dobu od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020.  

-  uzavření Dodatku Smlouvy o nájmu sociálního vstupního bytu – tj. bytové jednotky č. 4 
nacházející se v bytovém domě ve Višňovém č. p. 171 s xxx xxx, nar. xxx, Višňové xxx na 
základě splnění podmínek daných pravidly MMR Podpora výstavby podporovaných bytů pro 
rok 2012 a vnitřní směrnicí Pravidly pro pronájem sociálních vstupních bytů ze dne 24. 6. 
2015, a to na dobu od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020.  

Příloha č.12.  
            Pro 10, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato. 
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9.  
Nemovitosti  

a) Prodej pozemků 
3898/122, 123 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Prodej pozemku p. č. 3898/122 o výměře 33 m2 odděleného z pozemku p. č. 3898/6 
Geometrickým plánem ze dne 3. 5. 2019 č. 1008-14/2019 vypracovaný Ing. Pavlem Pexou, a 
to za cenu 100 Kč/m2, tj. za cenu pozemku 3300,- Kč a pozemku p. č. 3898/123 o výměře 83 
m2 odděleného z pozemku p. č. 3898/6 Geometrickým plánem ze dne 9. 5. 2019 č. 1010-
19/2019 vypracovaný Ing. Pavlem Pexou, a to za cenu 100 Kč/m2, tj. za cenu pozemku 8300,- 
Kč xxx xxx, nar. xxx, č. p. xxx, 671 38 Višňové podíl ½ a xxx xxx, nar. xxx, č. p. xxx, 671 38 
Višňové podíl 1/2. (Pozemky nejsou určeny k zástavbě). 

- Dohodnutá kupní cena 11.600,- Kč je v souladu s cenou v daném místě a čase obvyklou dle 
Obecné vyhlášky městyse Višňového č. 1/2015 pravidla pro prodej pozemků z majetku 
městyse Višňového.  

- Záměr odprodeje pozemků schválen na 4. zasedání zastupitelstva dne 31. 1. 2019 usnesením 
v bodě 8 b) Prodej pozemků, směna pozemků.   

- Kupní cenu hradí kupující. Náklady spojené s prodejem pozemku (geometrický plán) hradí 
prodávající. Daň z nabytí hradí kupující a je poplatníkem. Poplatek vkladu do KN hradí 
prodávající.  

Příloha č. 13.  
            Pro 10, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
3898/124 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Prodej pozemku p. č. 3898/124 o výměře 108 m2 odděleného z pozemku p. č. 3898/6 
Geometrickým plánem ze dne ze dne 9. 5. 2019 č. 1010-19/2019 vypracovaný Ing. Pavlem 
Pexou, a to za cenu 100 Kč/m2, tj. za cenu pozemku 10800,-- Kč, xxx xxx, nar. xxx, č. p. xxx, 
671 38 Višňové. Dohodnutá kupní cena je v souladu s cenou v daném místě a čase obvyklou 
dle Obecné vyhlášky městyse Višňového č. 1/2015 pravidla pro prodej pozemků z majetku 
městyse Višňového. (Pozemky nejsou určeny k zástavbě). 

- Záměr odprodeje pozemků schválen na 7. zasedání zastupitelstva dne 25. 4. 2019 usnesením 
v bodě 8 a) Nemovitosti – Prodej pozemků. 

Ke kupní ceně budou zahrnuty i veškeré náklady s prodejem pozemku (cena pozemku, ½ 
geometrického plánu). Tyto hradí kupující. Daň z nabytí hradí kupující a je poplatníkem. Poplatek 
vkladu do KN hradí kupující.  
Příloha č. 14.  
            Pro 10, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Josef David upozornil před hlasováním, že by mohlo jít o výhodu, neboť se jedná v záležitosti 
příbuzného. 
 
3131/136, 3131/32 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Prodej pozemků p. č. 3131/136 o výměře 18 m2 a 3131/32 o výměře 18 m2 k. ú. Višňové, a to 
za cenu 150 Kč/m2, tj. za cenu pozemku 5.400,- Kč, do vlastnického práva xxx xxx, nar. xxx, 
č. p. xxx, 67138 Višňové podíl ½ a xxx xxx, nar. xxx, č. p. xxx, 67138 Višňové ½. Dohodnutá 
kupní cena je v souladu s cenou v daném místě a čase obvyklou dle Obecné vyhlášky městyse 
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Višňového č. 1/2015 pravidla pro prodej pozemků z majetku městyse Višňového. (Pozemky 
k výstavbě garáží). 

- Záměr odprodeje pozemků schválen na 7. zasedání zastupitelstva dne 25. 4. 2019 usnesením 
v bodě 8 a) Nemovitosti – Prodej pozemků. 

Ke kupní ceně budou zahrnuty i veškeré náklady s prodejem pozemku (cena pozemku, podíl na 
geometrickém plánu, DPH). Tyto hradí kupující. Daň z nabytí hradí kupující a je poplatníkem. 
Poplatek vkladu do KN hradí kupující.  
Příloha č. 15.  
            Pro 10, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Josef David upozornil před hlasováním, že by mohlo jít o výhodu, neboť se jedná v záležitosti jeho 
samotného. 
 
3131/137, 3131/143 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Prodej pozemků p. č. 3131/137 o výměře 18 m2 a 3131/143 o výměře 18 m2 k. ú. Višňové, a 
to za cenu 150 Kč/m2, tj. za cenu pozemku 5.400,- Kč, do vlastnického práva xxx xxx, nar. 
xxx, č. p. xxx, 67138 Višňové. Dohodnutá kupní cena je v souladu s cenou v daném místě a 
čase obvyklou dle Obecné vyhlášky městyse Višňového č. 1/2015 pravidla pro prodej 
pozemků z majetku městyse Višňového. (Pozemky k výstavbě garáží).  

- Záměr odprodeje pozemků schválen na 7. zasedání zastupitelstva dne 25. 4. 2019 usnesením 
v bodě 8 a) Nemovitosti – Prodej pozemků. 

Ke kupní ceně budou zahrnuty i veškeré náklady s prodejem pozemku (cena pozemku, podíl na 
geometrickém plánu, DPH). Tyto hradí kupující. Daň z nabytí hradí kupující a je poplatníkem. 
Poplatek vkladu do KN hradí kupující.  
 
Příloha č. 16.  
            Pro 10, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 

b) Nákup pozemků  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Nákup pozemku p. č. 15/2 o výměře 11 m2 odděleného z pozemku p. č. 15 ve vlastnictví xxx 
xxx, nar. xxx, č. p. xxx, 671 38 Višňové podíl ½ a xxx xxx, nar. xxx, č. p. xxx, 671 38 
Višňové podíl ½ Geometrickým plánem č. 1010-19/2019 ze dne 9. 5. 2019 vypracovaný Ing. 
Pavlem Pexou, a to za dohodnutou cenu 550,- Kč. 

- Nákup pozemku p. č. 3040/18 o výměře 750 m2 a p. č. 3040/39 o výměře 529 m2 v k. ú. 
Višňové ve vlastnictví xxx xxx, nar. xxx, č. p. xxx, 671 38 Višňové podíl ½ a xxx xxx, nar. 
xxx, č. p. xxx, 671 38 Višňové podíl ½, a to za dohodnutou cenu 11.050,- Kč.   
Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující. 

Příloha č. 17.  
            Pro 10, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato. 
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c) Prodej stavebních pozemků  

Pozemek 3131/148 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- prodeje pozemků p. č. 3131/148 o výměře 723 m2 do vlastnictví xxx xxx, nar. xxx, Dyje xxx – 
podíl ½ a xxx xxx, nar. xxx, Dyje xxx, 669 02 – podíl ½ za cenu 200,-- Kč/m2, tj. cena 
pozemku 144.600,-- Kč bez DPH. Jedná se o stavební pozemek za účelem stavby rodinného 
domu. Dohodnutá kupní cena je v souladu s cenou v daném místě a čase obvyklou dle Obecné 
vyhlášky městyse Višňového č. 1/2015 pravidla pro prodej pozemků z majetku městyse 
Višňového.  

- Záměr odprodeje pozemků schválen na 7. zasedání zastupitelstva dne 25. 4. 2019 usnesením 
v bodě 8 a) Nemovitosti – Prodej pozemků. 

- V ceně pozemku je zahrnut připojovací poplatek na vodovod, kanalizaci. Náklady spojené 
s připojovacím poplatkem firmě E. ON jsou rovněž zahrnuty v ceně pozemku.  

Veškeré náklady s prodejem pozemku (cena pozemku, DPH, podíl na geometrickém plánu) hradí 
kupující. Na tyto bude vystavena faktura. Daň z nabytí hradí kupující a je poplatníkem. Poplatek 
vkladu do KN hradí kupující.  
Příloha č. 18  
            Pro 10, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato.  
 
 
3131/155 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Záměr prodeje pozemku p. č. 3131/155 k. ú. Višňové o výměře cca 2862 m2 za účelem 
výstavby rodinného domu. 

Příloha č 19.  
             Pro 0, zdrželo se 0, proti 10    
Usnesení nebylo přijato.  
 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  uvedená lokalita Stará hora II. etapa, která je tvořena pozemkem p. č. 3131/155 a částí 
pozemku p. č. 3131/153, bude rozdělena geometrických plánem pro výstavbu 5 rodinných domů.  

 
 

d) Žádost o koupi pozemku  
3413/13 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Záměr prodeje části pozemku p. č. 3413/13 k. ú. Višňové o výměře cca 220 m2 za účelem 
rozšíření pozemku, viz zákres.  

Příloha č 20.  
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato.  
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Jakub Buchta upozornil před hlasováním, že by mohlo jít o výhodu, neboť se jedná v záležitosti jeho 
samotného. 
 

e) Souhlas se zřízením zástavního práva 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Souhlas se zřízením zástavního práva k nemovité věci: 
. na stavební pozemek p. č. 2547/80 ve vlastnictví xxx xxx Višňové xxx, 671 38 ve prospěch 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 
4, IČ 64948242. 

Příloha č. 21. 
           Pro 10, zdrželo se 0, proti 0    

Usnesení bylo přijato.  
 
 
10. 
Stavební akce  

a) Obecní dvůr 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  Zápis z pracovního setkání s architekty z architektonického studia IAK Brno, které se 
uskutečnilo dne 10. 5. 2019. 

 
Příloha č. 22. 

 
 

b) Višňové, hřbitov - chodníky, oprava kapličky a márnice  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení ze dne 29. 5. 2019 a akceptuje doporučení 
komise o pořadí nabídek zapsané v Protokolu z posouzení a hodnocení nabídek pro stavební 
akci „Višňové, hřbitov - chodníky, oprava kapličky a márnice“, a rozhodlo o nejvhodnější 
nabídce v souladu s doporučením přidělení zakázky uchazeči Valdastav s.r.o. Tulešice 4, 671 
73, IČ 29291054. Nabídková cena činí 665.351,00 Kč včetně DPH.  

Příloha č. 23.  
           Pro 10, zdrželo se 0, proti 0     

Usnesení bylo přijato.  
 

 
c) Oprava a úprava zábradlí na tribuně fotbalového hřiště  

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- pověření Stavebního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňové sestavením výzvy a 
provedením výběru dodavatele „Oprava a úprava zábradlí na tribuně fotbalového hřiště“ dle 
Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.  

- Současně schvaluje zahájení této stavební akce. 
           Pro 10, zdrželo se 0, proti 0    

Usnesení bylo přijato.  
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11. 
Žádosti, nabídky, informace 

a) Žádosti o podporu Linka bezpečí 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- poskytnutí individuální dotace: 
- Linka bezpečí, z. s. Praha, IČ 61383198,   1.000,-- Kč  

Příloha č. 24. 
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato.  

 
 

b) Žádost o podporu – Znojmo, výstavba krytého bazénu 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Vyjádření plné podpory záměru města Znojma vybudovat krytý bazén v k. ú. Znojmo-Louka, 
ve Znojmě.  

Příloha č. 25.  
           Pro 10, zdrželo se 0, proti 0    

Usnesení bylo přijato.  
 
 
c) Informace – Odpadové hospodářství po roce 2020 – Arnika  

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  Informaci o vývoji odpadového hospodářství po roce 2020 vypracovanou společností Arnika.  
 
 

20.00 odchod Jakub Buchta 
 
 
d) Informace lesního správce, nabídka služeb lesního správce 

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  informace o stavu lesů městyse z jednání a místních šetření s lesním správcem Bohumilem 
Křížem. 

- nabídku výkonu lesního správce podanou Ing. Dušanem Utínkem Ph. D 
Příloha č. 26.  
 
 

e) Sběrný dvůr – informace o dokladování podané žádosti  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
Pokračování současné žádosti beze změny 

           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato.  
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f) Program SFRB výstavba - informace k programu 

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  informace o dotačních možnostech Státního fondu rozvoje bydlení. 
Příloha č. 28. 
 
 

g) Informace z pracovního setkání se zastupiteli Hrotovic 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  informace o pracovním setkání se zastupiteli Hrotovic dne 17. 5. 2019 
 
 
h) Višňovské kulturní léto 2019 

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  program: 
. 1. 7.  20.00 hod. Listování – scénické čtení: ČESKÝ RÁJ  - nádvoří zámku  
Hrají: Pavel Oubram, Tomáš Drápela a Alan Novotný  
. 2. – 5. 7.  21.00 hod. Filmové promítání Kinematografem bratří Čadíků - areál parku 
. 5. 7.  11.11 – 18.18 hod. Kočovné muzeum – celodenní hraní a vystupování spojené 

s Výstavou strašidel     - obecní dvůr 
 

 
Ve 21:28 hod. starosta 8. zasedání zastupitelstva ukončil.  
 
Višňové dne 30. května 2019  
Zapsal: Pavel Havelka 
   
 
 
 
 
                                       Starosta Vladimír Korek – v. r. 
Ověřovatelé: 
 
Josef David – v. r. 
Vladimír Vališ – v. r. 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na fyzické a elektronické úřední desce dne: 6. 6. 2019 
Sňato z fyzické i elektronické úřední desky dne: 
 
 


