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Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového  

zahájeného dne 13. prosince 2019 v 17,00 hod. 
 
Přítomni:   Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ (příchod 17.20 hod.), Josef David 

(příchod 17.15 hod.), Martin Chládek, Miroslav Svoboda, Václav Adámek, Karel 
Adámek 

        Počet: 6 + 1 + 1 
 
Omluveni: Jakub Buchta, Jan Šnábl, Tomáš Jelínek 

Počet: 3 
 
Hosté:                
 
1. 
Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
Starosta v 17.00 hod. zahájil v zasedací místnosti hasičské zbrojnice 15. 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 4. 12. 2019 doposud.  
 
2. 
Schválení programu 15. zasedání zastupitelstva 
Návrh programu, který byl zveřejněn 4. 12.2019:  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo schvaluje program 15. zasedání: 

1. Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
2. Schválení programu 15. zasedání  
3. Stanovení ověřovatelů zápisu, zapisovatel   
4. Ekonomika 

a) Rozpočtové opatření  
b) Pověření starosty prováděním rozpočtových změn 
c) Zpráva finančního výboru  
d) Střednědobý výhled městyse Višňové na roky 2021 – 2023 
e) Rozpočet městyse Višňového na rok 2020, rozpočet sociálního fondu městyse Višňového 

na rok 2020, rozpočet Fondu obnovy VKČOV na rok 2020 
f) Plán oprav a investic na rok 2020 
g) Schválení mimořádné odměny (zastupitele – starosty)  
h) Seznámení s novelou č. 300/2019 Sb.  

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. 2/2019 o místním poplatku z pobytu  
9. Nemovitosti 

a) Prodej pozemků - garáže 
10. Stavební akce 

a) PD – chodník, dešťová kanalizace a místní komunikace v Nové ulici 
b) Obecní dvůr  
c) Chodník s dešťovou kanalizací – III. etapa 

11. Žádosti, nabídky, informace 
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Program byl doplněn o tyto body: 
9. Nemovitosti 
 b) Žádost o hospodářský sjezd  
11. Žádosti, nabídky, informace 
 a) Žádost o dotaci v rámci 126. výzvy OPŽP prostřednictvím Daníže 
 b) Žádost o stavební parcelu  
            Pro 6, 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 15. zasedání: Karel Adámek Václav Adámek.  
 

           Pro 6, zdrželo se 0, proti 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
4. 
Ekonomika 

a) Rozpočtové opatření  
Rozpočtové opatření č. 14/2019 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Rozpočtové opatření č. 14 za měsíc listopad 2019, provedl a schválil starosta.  

 
Příloha č. 1 
 

b) Pověření starosty  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Pověření starosty prováděním a schvalováním veškerých rozpočtových změn do konce 
kalendářního rok 2019. S provedenými rozpočtovými změnami bude Zastupitelstvo městyse 
Višňového seznámeno na zasedáních v roce 2020. 
           Pro 6, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  
 

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

- Závěry Zápisu ze 7. zasedání finančního výboru městyse Višňové ze dne 13. 12. 2019. 
Individuální dotace poskytnuté městyse Višňové byly čerpány v souladu s uzavřených 
veřejnoprávními smlouvám. 

 
Příloha č. 2.  
 
 
Individuální dotace 2019  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Zprávu finančního výboru o provedené kontrole čerpání individuálních dotací v roce 2019. 
 
           Pro 6, zdrželo se 0, proti 0    

Usnesení bylo přijato. 
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d) Střednědobý výhled městyse Višňové na roky 2021 – 2023 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Střednědobý výhled městyse Višňové na roky 2021 – 2023. 
 
Příloha č. 3  

           Pro 6 zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato. 

 
 

e) Rozpočet městyse Višňového na rok 2020, rozpočet sociálního fondu městyse Višňového na 
rok 2020, rozpočet Fondu obnovy VKČOV na rok 2020 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Rozpočet městyse Višňového na rok 2020 a sociálního fondu na rok 2020 a fondu obnovy na 
rok 2020. Rozpočet je sestaven vyrovnaný. 
Návrh rozpočtu byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech USC 
ve znění pozdějších předpisů, 15 dnů před schválením v zastupitelstvu. 
Závazné ukazatele byly stanoveny paragrafy. 
Návrh rozpočtu byl řádně projednán a upraven, schválen na dnešním zasedání, tj. 13. 12. 2019. Po 
tomto schválení se stává rozpočtem městyse Višňového pro rok 2020.  
Zastupitelstvo městyse stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty k provádění a schvalování jednotlivých 
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu bez omezení:   

- Úhradu pokut, penále, veškerých daní, správních poplatků, úroků, úroků z prodlení, 
pol. 8115, převody mezi účty § 6330,  

- Nutných výdajů, nebo příjmů, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má 
jen formální charakter, protože výdaj, nebo příjem musí být realizován (např. DPPO 
za obec, příjem a převod dotace - průtokových pro PO, a ostatní případy) 

- Zapojení výdajů v důsledku stavu nouze, odvrácení škod, dále kdy je třeba provedení 
úhrady pro odvrácení penalizace 

- Rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, 
(USC, JMK, ministerstvo, právnické osoby, fyzické osoby aj.). 

Dále pověřuje starostu ke schvalování rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:  
- do výše 500.000,-- Kč strana příjmová, do výše 500.000,-- Kč strana výdajová rozpočtu za jedno 
rozpočtové opatření.  
 
Příloha č. 4. 

           Pro 6, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato. 

 
f) Plán oprav a investic na rok 2020  

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Plán oprav a investic pro rok 2020. 
 

Příloha č 5. 
           Pro 6, zdrželo se 0, proti 0    

Usnesení bylo přijato.  
 
17.15 - příchod Josef David  
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g) Schválení mimořádné odměny (zastupitele – starosty)  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- V souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb. schvaluje mimořádnou odměnu Vladimíru Korkovi 
v hodnotě 30.000,- Kč. Zdůvodnění: viz příloha 

- Odměny zastupitelů městyse Višňového za výkon funkce odměny za měsíc v následujících 
částkách: předseda výboru – 3.611,- Kč, člen výboru – 3.010,-- Kč, člen zastupitelstva – 
1.805,-- Kč v návaznosti na Nařízení vlády č. 338/2019, a to od 1. 1. 2020. 

Příloha č  6. 
           Pro 7, zdrželo se 0, proti 0    

Usnesení bylo přijato.  
-  

Zdůvodnění: viz příloha 
 

Příloha č 6. 
           Pro 7, zdrželo se 0, proti 0    

Usnesení bylo přijato.  
 
17.20 – příchod Vladimír Vališ 

 
h) Seznámení s novelou č. 300/2019 Sb.  

Zastupitelstvo bere na vědomí 
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a 
nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění 
pozdějších předpisů 

- Novelu Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.  
 

Příloha č 7. 
 
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 
- tento bod bude předmětem jednání na příštích zasedáních  
 
7. 
Smlouvy  
- tento bod bude předmětem jednání na příštích zasedáních  
 
8. 
Směrnice  

a) Obecně závazná vyhláška městyse Višňové č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Obecně závaznou vyhlášku městyse Višňové, o místním poplatku z pobytu. 
 
Příloha č. 8. 

           Pro 8, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato.  
 
9. 



5 
 

Nemovitosti  
a) Prodej pozemků  - garáže p. č. 3131/134, 135, 138, 139 

Vladimír Korek upozornil, před hlasováním, že by mohlo jít o výhodu, neboť se jedná 
v záležitosti příbuzného. 
 
 
 

Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Záměr prodeje pozemků p. č. 3131/134 o výměře 18 m2, p. č. 3131/135 o výměře 18 m2, 
3131/138 o výměře 18 m2, 3131/139 o výměře 18 m2, a to za účelem výstavby garáží. 
 

Příloha č. 9. 
 

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

b) Žádost o hospodářský sjezd  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
stavební záměr na pozemku městyse Višňového p. č. 3325/87 za podmínek: 

a) Průměr potrubí pro dešťovou vodu pod mostkem bude minimálně 500 mm.  
b) Sjezd bude řešen formou věcného břemene na daném pozemku, a to v ceně 800,-/bm. 

Povolení vydá na základě podání řádné žádosti příslušný silniční úřad. 
 
Příloha č. 10. 

 
           Pro 8, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  
 
10. 
Stavební akce  

a) 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.  
 
 
b) Obecní dvůr 

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  informace o možnostech dalšího postupu. 
 
 

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

-  Technický dozor investora stavby provede Ing. Petr Pokorný AQUA PROJEKT CZ. s.r.o., IČ 
16325915. 

-      Výběrové řízení na dodavatele provede OPTIMAL Consulting s.r.o. Znojmo, IČ: 29268087. 
- Podání žádosti o stavební povolení. 

Příloha č. 11  
 

11. 
Žádosti, nabídky, informace 
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a) Žádost o dotaci v rámci 126. výzvy OPŽP prostřednictvím Daníže 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  Finální stanovení požadavku pro žádost o dotaci v rámci 126. výzvě OPŽP prostřednictvím 
Svazku obcí Daníž bude provedeno po jednání se zástupci JRK dne 17. 12. 2019. 

 
 

b) Žádost o stavební parcelu  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  podanou žádost o stavební parcelu. 
 

 
Ve 17.55. hod. starosta 15. zasedání zastupitelstva ukončil.  
 
Višňové dne 13. prosinec 2019  
Zapsal: Pavel Havelka 
   
                                       Starosta Vladimír Korek – v. r. 
Ověřovatelé: 
 
Václav Adámek – v. r. 
Karel Adámek – v. r. 
 
Vyvěšeno na fyzické a elektronické úřední desce dne: 17. 12. 2019 
Sňato z fyzické i elektronické úřední desky dne: 
 
 

 


