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Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového  

zahájeného dne 21. listopadu 2019 v 18,00 hod. 
 
Přítomni:   Vladimír Korek, Pavel Havelka, Tomáš Jelínek, Vladimír Vališ, Josef David, Jan 

Šnábl, Miroslav Svoboda, Václav Adámek (odchod 19,11 hod.), Karel Adámek, Jakub 
Buchta (příchod 18,53 hod.)  

        Počet: 9 + 1 - 1 
 
Omluveni: Martin Chládek  

Počet: 1 
 
Hosté:                
 
1. 
Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
Starosta v 18.00 hod. zahájil v budově obecního dvora 14. 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 12. 11. 2019 doposud.  
 
2. 
Schválení programu 14. zasedání zastupitelstva 
Návrh programu, který byl zveřejněn 12. 11. 2019:  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo schvaluje program 14. zasedání: 

1. Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
2. Schválení programu 14. zasedání  
3. Stanovení ověřovatelů zápisu, zapisovatel   
4. Ekonomika 

a) Rozpočtové opatření  
b) Prodloužení pracovní pozice v rámci programu VPP 
c) Zpráva finančního výboru  
d) Individuální dotace pro rok 2020  
e) Plán oprav a investic na rok 2020 
f) Rozpočty PO VKČOV a ZŠ a MŠ Višňové na rok 2020 
g) Převod do fondu obnovy městyse Višňového  
h) Žádost o finanční příspěvek obce do rozpočtu města Znojma 
i) Projednání podnětů k rozpočtu městyse Višňového na rok 2020 

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

a) Obecně závazná vyhláška městyse Višňové č.3/2019, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

b) Obecně závazná vyhláška městyse Višňové č.4/2019, o místním poplatku z pobytu 
c) Obecně závazná vyhláška městyse Višňové č.5/2019, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 
d) Obecně závazná vyhláška obce městyse Višňové č. 6/2019, o místním poplatku ze psů 

9. Nemovitosti 
a) Nákup pozemku 
b) Prodej části pozemku 1422/2 
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c) Prodej části pozemků 172/148 a 172/149 
10. Stavební akce 

a) Oprava vodoteče 2019  
b) Chodník ke škole – II. etapa 
c) Oprava mostku u č. p. 37 
d) PD Zastřešení tribuny fotbalového hřiště 
e) PD – chodník, dešťová kanalizace a místní komunikace v Nové ulici 
f) Obecní dvůr  

11. Žádosti, nabídky, informace 
a) Členství ZnojmoRegion 
b) Vyjádření k připravované žádosti DANÍŽe v rámci 126. výzvy OPŽP  

 
 

Program byl doplněn o tyto body: 
4. Ekonomika 
       j)   Dohoda o provedení práce 
6. ZŠ a MŠ Višňové, PO 

a) Odpisy za rok 2019 
b) Hospodaření ZŠ a MŠ Višňové za III. čtvrtletí 2019  

7. Smlouvy  
a) Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku  

9. Nemovitosti  
d) Žádost o umístění hospodářského sjezdu  

10. Stavební akce 
g)  Chodník s dešťovou kanalizací – III. etapa – pod sokolovnou  
 

            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 14. zasedání: Tomáš Jelínek, Jan Šnábl.  
 

           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
4. 
Ekonomika 

a) Rozpočtové opatření  
Rozpočtové opatření č. 13/2019 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Rozpočtové opatření č. 13 za měsíc listopad 2019  
Příloha č. 1 

 
 

b) Prodloužení pracovní pozice v rámci programu VPP 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- podání žádosti o prodloužení pracovní pozice v rámci programu VPP, a to v termínu 1. 1. – 
31. 1. 2019. 
Příloha č. 2.  
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            Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 

c) Zpráva finančního výboru  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Závěry Zápisu z 5. zasedání finančního výboru městyse Višňové ze dne 21. 11. 2019. 
Příloha č. 3.  
 

d) Individuální dotace pro rok 2020 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Přidělení individuálních dotací pro rok 2020 z rozpočtu městyse Višňového, a to 
Tělovýchovná jednota Višňové – pouť, posvícení   48.000,-- 
Tělovýchovná jednota Višňové  - provoz    100.000,-- 
Myslivecký spolek Stará hora Višňové      5.000,-- 
ZO Českého zahrádkářského svazu Višňové     27.000,-- 
Divadelní spolek Návrat       15.000,-- 
Římskokatolická farnost Višňové      25.000,-- 
Sbor dobrovolných hasičů Višňové      20.000,-- 
Celkem                    240.000,-- 

- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Višňové roku 2020 
s termínem termínu předložení profinancování projektu do 30. 11. 2020. Nevyužité finanční 
prostředky se příjemce zavazuje vrátit na účet poskytovatele nejpozději do 16. 12. 2020. 

Příloha č. 4. 
           Pro 7, zdrželo se 1, proti 1  
Pro: Havelka Pavel, Vladimír Korek, Svoboda Miroslav, Šnábl Jan, Vališ Vladimír, Adámek 
Václav, Jelínek Tomáš 
Zdržel se: Adámek Karel 
Proti: David Josef  
 

Usnesení bylo přijato. 
 

e) Plán oprav a investic na rok 2020  
Zastupitelstvo bere na vědomí 
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Plán oprav a investic pro rok 2020. 
Příloha č 5. 

 
f) Rozpočty PO VKČOV a ZŠ a MŠ Višňové na rok 2020 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Finanční plán na rok 2020 PO Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod Višňové. 
- Střednědobý výhled rozpočtu VKČOV na období 2021 – 2023.  
- Finanční plán na rok 2020 PO Základní škola a Mateřská škola Višňové, okres Znojmo.  
- Střednědobý výhled rozpočtu PO Základní škola a Mateřská škola Višňové, okrese Znojmo na 

období 2021 - 2022.  
V roce 2020 požaduje zastupitelstvo předložení finančního plánu na rok 2021 do 15. října 2020. 
Příloha č. 6. 

           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato.  
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g) Převod do fondu obnovy z PO Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod Višňové 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- a ukládá povinnost pro Vodovod, kanalizaci a čistírnu odpadních vod v městysi Višňové, 
příspěvkové organizaci převést za rok 2020 z investičního fondu jmenované organizace na účet fondu 
obnovy městyse Višňové 200.000,-- Kč. Převod finanční částky PO provede do 31. 12. 2020. 
            Pro 9, zdrželo se 0, proti 0    

Usnesení bylo přijato. 
 

h) Žádost o finanční příspěvek obce do rozpočtu města Znojma 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- finanční příspěvek městyse Višňového do rozpočtu města Znojma za účelem spolufinancování 
sociálních služeb v „Síti sociálních služeb ORP Znojmo pro rok 2020“, a to ve výši 50.272,-- Kč. 
Smlouva na tyto prostředky bude s městem Znojmem uzavřena v I. polovině roku 2020.   
Příloha č. 7. 
            Pro 9, zdrželo se 0, proti 0    

Usnesení bylo přijato. 
 

i) Projednání podnětů k rozpočtu městyse Višňového na rok 2020 
Zastupitelstvo bere na vědomí 
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Návrh rozpočtu městyse Višňového na rok 2020, návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 
2020. 

- Návrh střednědobého výhledu. 
- Návrh fondu obnovy. 

Příloha č 8. 
 

j) Dohoda o provedení práce 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
Uzavření dohody o provedení práce s Ing. Davidem na „Došetřování TEA stavebních objektů“ 
(finanční krytí – dotace). 
            Pro 9, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato. 

 
5. 
Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňovém, PO 
- tento bod bude předmětem jednání na příštích zasedáních  
 
6. 
ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 

a) Odpisy za rok 2019 
Zastupitelstvo bere na vědomí 
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Seznámení s odpisy k 31. 10. 2019 
Příloha č 9. 
 

b) Hospodaření ZŠ a MŠ Višňové za III. čtvrtletí 2019  
Zastupitelstvo bere na vědomí 
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Hospodaření ZŠ a MŠ Višňové za III. čtvrtletí roku 2019 (výkaz zisku a ztráty, rozvaha, 
příloha PO). 

Příloha č 10. 
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7. 
Smlouvy  

a) Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku EDU 80_19 s Nadací ČEZ na částku 150.000,-- 
Kč s názvem „Oprava vodoteče Višňovského potoka 2019“.  

Příloha č. 11 
           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  
 
8. 
Směrnice  

a) Obecně závaznou vyhlášku městyse Višňové č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Obecně závaznou vyhlášku městyse Višňové, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Příloha č. 12. 
           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0    

Usnesení bylo přijato.  
 

b) Obecně závazná vyhláška městyse Višňové č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: 

- Obecně závaznou vyhlášku městyse Višňové, o místním poplatku z pobytu. Bude ji řešit na 
příštích zasedáních. 

Příloha č. 13. 
 

c) Obecně závazná vyhláška městyse Višňové č. 5/2019, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 

Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Obecně závaznou vyhlášku městyse Višňové, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství. 

Příloha č. 14. 
           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0    

Usnesení bylo přijato.  
 
 

d) Obecně závazná vyhláška obce městyse Višňové č. 6/2019, o místním poplatku ze psů 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Obecně závaznou vyhlášku městyse Višňové, o místním poplatku ze psů. 
Příloha č. 15. 

           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato.  
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9. 
Nemovitosti  

a) Nákup pozemku 2547/19  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Nákup pozemku p. č. 2547/19 o výměře 1568 m2 ve vlastnictví xxx xxx, č. p. xxx, 671 38 
Višňové, a to za cenu 240 Kč/m2. Celková kupní cena činí 376.320,00 Kč (tři sta sedmdesát 
tisíc tři sta dvacet korun českých). 
Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující. 

Příloha č. 16. 
           Pro 8, zdrželo se 1, proti 0    
Pro: Havelka Pavel, Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, David Josef, Jelínek Tomáš, Adámek 
Václav, Šnábl Jan, Adámek Karel  
Zdržel se: Vališ Vladimír 
 

Usnesení bylo přijato.  
 

b) Prodej části pozemku 1422/2 
Vladimír Korek upozornil, před hlasováním, že by mohlo jít o výhodu, neboť se jedná v záležitosti 
příbuzného. 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- prodej pozemku p. č. 1422/134 o výměře 83 m2 vyměřeného z pozemku 1422/2 Ing Pavlem 
Pexou Geometrickým plánem č. 1035-110/2019 ze dne 11. 11. 2019 do vlastnictví xxx xxx, 
nar. xxx, č. p. xxx, 67138 Višňové za cenu 100,-- Kč/m2 (bez DPH), tj. cena pozemku 
8.300,00 Kč bez DPH. Jedná se o pozemek doplňující plochy, který nemůže být zastavěn. 
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.  

Veškeré náklady s prodejem pozemku (cena pozemku) hradí kupující. Na tyto bude vystavena faktura. 
Daň z nabytí hradí kupující a je poplatníkem. Poplatek vkladu do KN hradí kupující.  
Příloha č. 17.  

           Pro 8, zdrželo se 1, proti 0  
 
Pro: Havelka Pavel, Vališ Vladimír, Svoboda Miroslav, David Josef, Jelínek Tomáš, Adámek 
Václav, Šnábl Jan, Adámek Karel  
Zdržel se: Korek Vladimír 
 

Usnesení bylo přijato.  
 
18:53 Příchod Jakub Buchta 
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c) Prodej části pozemků 172/148 a 172/149 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- prodej pozemku p. č. 172/159 o výměře 66 m2 vyměřeného z pozemků p. č. 172/148 Ing 
Pavlem Pexou Geometrickým plánem č. 1036-71/2019 ze dne 13. 11. 2019 do vlastnictví xxx 
xxx, č. p. xxx, 67138 Višňové za cenu 50,-- Kč/m2 (bez DPH), tj. cena pozemku 3.300,00 Kč 
bez DPH. Jedná se o zemědělský pozemek. 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.  

Veškeré náklady s prodejem pozemku (cena pozemku) 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.  
 

d) Žádost o umístění hospodářského sjezdu 
Zastupitelstvo bere na vědomí 
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Žádost o povolení umístění hospodářského sjezdu na pozemku č. 3325/87 a žádá o doplnění 
náležitostí této žádosti. 

Příloha č 19. 
 
10. 
Stavební akce  

a) Oprava vodoteče 2019  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  informace o uzavření smlouvy o dílo a předání staveniště stavby. 
 
b) Chodník ke škole – II. etapa 

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  informace o harmonogramu realizace stavby. 
 

c) Oprava mostku u č.p. 37  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s firmou VALDASTAV s.r.o. Tulešice, IČ: 29291054, na cenu 
22.764,68 bez DPH.  
Příloha č. 20. 

 
d) PD Zastřešení tribuny fotbalového hřiště  

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  informace o stanovení způsobu řešení zadání projektové dokumentace.  
 

e) PD – chodník, dešťová kanalizace a místní komunikace v Nové ulici 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  informace o probíhající přípravě pro zadání PD. Bude řešeno po vyjádření společnosti E.ON.  
 
19:11 odchod Adámek Václav 
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f) Obecní dvůr 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  informace o možnostech dalšího postupu. 
 

g) Chodník s dešťovou kanalizací – III. etapa - pod sokolovnou 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  informaci o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno a Smlouvě o právu 
provést stavbu s JMK. 
 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Pověření Stavebního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňového provedením výběru 
proveditele výběrového řízení dle Vnitřní směrnice zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu dle zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na dodavatele stavební 
akce „Chodník s dešťovou kanalizací – III. etapa“ a provedením výběru technického dozoru 
investora pro tuto stavební akci. 

- Pověřuje starosty podáním žádosti o stavební povolení na Městském úřadu Znojmo.  
- Zastupitelstvo schvaluje zahájení akce. 

           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato.  
 
11. 
Žádosti, nabídky, informace 

a) Členství ZnojmoRegion  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informaci o členství SO Moravia ve spolku ZnojmoRegion z.s. 
 

b) Vyjádření k připravované žádosti DANÍŽe v rámci 126. výzvy OPŽP  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Připojení do žádosti v rámci 126. výzvy OPŽP prostřednictvím DANÍŽe. 
Příloha č. 21. 

 
 

V 19,24 hod. starosta 14. zasedání zastupitelstva ukončil.  
 
Višňové dne 21. listopadu 2019  
Zapsal: Pavel Havelka 
 
 
                                       Starosta Vladimír Korek – v. r. 
Ověřovatelé: 
 
Tomáš Jelínek – v. r. 
Jan Šnábl – v. r. 
 
 
Vyvěšeno na fyzické a elektronické úřední desce dne: 28. 11. 2019 
Sňato z fyzické i elektronické úřední desky dne: 


