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Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového  

zahájeného dne 6. února 2020 v 18,00 hod. 
 
Přítomni:   Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Jan Šnábl, Jakub Buchta, Karel 

Adámek 
        Počet: 6 
 
Omluveni: Miroslav Svoboda, Martin Chládek, Josef David, Václav Adámek, Tomáš Jelínek  

Počet: 5 
 
Hosté:                
 
1. 
Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
Starosta v 18.00 hod. zahájil v kanceláři starosty 16. 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. 1. 2020 doposud.  
 
2. 
Schválení programu 16. zasedání zastupitelstva 
Návrh programu, který byl zveřejněn 29. 1. 2020  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo schvaluje program 16. zasedání: 

1. Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
2. Schválení programu 16. zasedání  
3. Stanovení ověřovatelů zápisu, zapisovatel   
4. Ekonomika 

a) Rozpočtové opatření – rok 2019 
b) Prodloužení pracovní pozice v rámci programu VPP  
c) Doplnění usnesení v bodě 6 e) 11. zasedání  
d) Publicita na základě poskytnutých individuálních dotací  
e) Zpráva z jednání Finančního výboru dne 30. 1. 2020 

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

a) Žádost o změnu rozpočtu, Změnu odpisového plánu za rok 2019 
b) Výsledky kontrol za rok 2019  
c) Žádost o čerpání fondů  
d) Odpisový plán 2020  
e) Příspěvek na lyžařský výcvik 2020 

7. Smlouvy 
a) Ukončení nájemní smlouvy dohodou  
b) Valorizace nájemních smluv  

8. Nemovitosti 
a) Prodej pozemků – garáže 
b) Žádost o povolení zatrubnění příkopy 
c) Žádost o koupi pozemku  

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

10. Žádosti, nabídky, informace 
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a) Výroční zpráva za rok 2019 Centra sociálních služeb Znojmo  
b) Žádosti o stavební pozemky  
c) Cyklopenzion 
d) Obecní dům č. p. 212 
e) Vyhodnocení práce za rok 2019 PČR Jevišovice 
f) Výměna potrubí IGEA Brno 

 
Program byl doplněn o tyto body: 
4. Ekonomika 

f) Změna poskytovatele služby GDPR 
g) Seznámení s Fondem obnovy VKČOV za rok 2019 
h) Pověření starosty k provádění rozpočtových změn Fondu obnovy, Sociálního fondu  
i) Inflační koeficient daně z nemovitosti – Zákon č. 338/1992 Sb. 
j) Žádost o individuální dotaci 

5. Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňovém, PO 
a) Zprávu o výsledku provedených kontrol v roce 2019  
b) Odpisový plán na rok 2020 

6. ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 
f) Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých zřizovatelem na projekt IROP 

8. Nemovitosti 
 d) Záměr pachtu na polnosti 
10. Žádosti, nabídky, informace 
 g) Žádosti o dotace 
 
            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 16. zasedání: Adámek Karel, Vališ Vladimír 
 

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

a) Rozpočtové opatření  
Rozpočtové opatření č. 15/2019 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Rozpočtové opatření č. 15 za měsíc prosinec 2019, jejž provedl starosta na základě pověření 

schváleného na 15. zasedání dne 13. 12.2019 bodě 4 b) Ekonomika – Pověření starosty.  
Příloha č. 1 
 
 

b) Prodloužení pracovní pozice v rámci programu VPP 
Zastupitelstvo bere na vědomí: 
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Prodloužení dohody s Úřadem práce Znojmo na pozici pracovníka VPP do 31. 3. 2020 a 

uzavření dodatku pracovní smlouvy s xxx xxx na uvedenou pozici pracovníka VPP v termínu 
1. 2. – 31. 3. 2020. 

Příloha č. 2.  
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c) Doplnění usnesení 11. zasedání v bodě 6 e) 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového doplňuje usnesení přijaté na 11. zasedání dne 29. srpna 2019 přijaté 
v bodě e) ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO – Žádost o poskytnutí zálohové dotace a nevratného 
investičního příspěvku - Žádost o poskytnutí zálohové dotace a schvaluje plné znění: 

- „Poskytnutí zálohového vratného investičního příspěvku z důvodu předfinancování dotace 
projektu IROP pro ZŠ a MŠ Višňové, a to ve výši 4.466.588,40 Kč. Finanční prostředky budou 
použity na úhradu faktur v rámci projektu IROP: Modernizace odborných učeben ZŠ Višňové: 
číslo projektu: CZ.06.2.670.0/0.0/16_063/0003881.  
Zálohový vratný investiční příspěvek bude zřizovateli vypořádán po finančním vypořádání 
dotace z IROP.  
Převod zálohové dotace na účet ZŠ bude proveden do 16. 9. 2019.“  

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

d) Publicita na základě poskytnutých individuálních dotací  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Metodický pokyn Pravidla pro publicitu městyse Višňového.  
Tento pokyn bude součástí – dodatkem Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 
městyse Višňové roku 2020. 

Příloha č. 3 
           Pro 6, zdrželo se 0, proti 0  

Usnesení bylo přijato.  
 
 

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

- Závěry Zápisu z 8. zasedání finančního výboru městyse Višňové ze dne 31. 1. 2020.  
Příloha č. 4.  
 
 

f) Změna poskytovatele služby GDPR 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového pověřuje: 

- Starostu jednáním ve věci změny poskytovatele služby pověřence GDPR pro městys Višňové. 
Příloha č. 5.  

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

g) Seznámení s Fondem obnovy VKČOV za rok 2019  
Zastupitelstvo bere na vědomí 
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Hospodaření fondu obnovy VKČOV k 31. 12. 2019. 
Příloha č. 6. 
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h) Pověření starosty k provádění rozpočtových změn Fondu obnovy, Sociálního fondu 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Pověření starosty prováděním a schvalováním veškerých rozpočtových změn Fondu obnovy, 
Sociálního fondu městyse Višňové. 
           Pro 6, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  
 
 

i) Inflační koeficient daně z nemovitosti – Zákon č. 338/1992 Sb. 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Zákon č. 338/1992 Sb. O dani z nemovitých věcí. 
Příloha č. 7. 
 

j) Žádost o individuální dotaci  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí žádost a bude to řešit na příštím zasedání. 

- Individuální dotaci xxx xxx s názvem projektu Podpora talentu xxx xxx – reprezentace 
městyse Višňové, a to ve výši Kč 10.000,-. 
 

 
5. 
Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňovém, PO 

a) Zprávu o výsledku provedených kontrol v roce 2019  
Zastupitelstvo bere na vědomí 
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Zprávu o výsledku provedených kontrol v roce 2019 s vyjádřením PO VKČOV. 
Příloha č. 8. 
 

b) Odpisový plán na rok 2020 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Odpisový plán na rok 2020 Vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod městysi Višňové. 
Příloha č. 9. 

           Pro 6, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato.  
 
 
6. 
ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 

a) Žádost o změnu rozpočtu, změnu odpisového plánu za rok 2019 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Dodatečně schvaluje žádost o rozpočtovou změnu ze dne 16. 12. 2019 doporučenou ke 
schválení Finančním výborem při Zastupitelstvu městyse Višňové, dokrytí odpisů 
zřizovatelem navýšením o 73313,- Kč na účet PO. Provedl starosta v prosinci 2019 na základě 
pravomoci udělené zastupitelstvem  

- Současně schvaluje na základě doporučení ke schválení Finančním výborem při Zastupitelstvu 
městyse Višňové Změnu odpisového plánu na rok 2019 ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo. 

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

Usnesení bylo přijato.  
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b) Zprávu o výsledku provedených kontrol v roce 2019  
Zastupitelstvo bere na vědomí 
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Zprávu o výsledku provedených kontrol v roce 2019 s vyjádřením PO ZŠ a MŠ Višňové. 
Příloha č. 11. 
 
 

c) Žádost o čerpání fondů 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Žádost o čerpání fondů ze dne 2. ledna 2020 doporučenou ke schválení Finančním výborem 
při Zastupitelstvu městyse Višňové. 

Příloha č. 12. 
           Pro 6, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  
 
 

c) Odpisový plán na rok 2020 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Odpisový plán na rok 2020 ZŠ a MŠ Višňové. 
Příloha č. 13. 

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

d) Příspěvek na lyžařský výcvik 2020 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Finanční dar na lyžařský výcvikový kurz žáků sedmých tříd ZŠ Višňové v celkové výši 
10.000,- Kč. Dar bude vyplacen v únoru 2020. Pověřenou osobou na převzetí je ředitel PO Jiří 
Beran, který předloží do 30. dubna 2020 využití daru.  

Příloha č. 14. 
           Pro 6, zdrželo se 0, proti 0    

Usnesení bylo přijato.  
 
 

e) Žádost o čerpání prostředků zřizovatele  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Žádost o čerpání prostředků zřizovatele ze dne 20. ledna 2020 doporučenou ke schválení 
Finančním výborem při Zastupitelstvu městyse Višňové. 

Příloha č. 15. 
           Pro 6, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo 
 přijato.  
 

f) Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých zřizovatelem na projekt IROP 
Zastupitelstvo bere na vědomí 
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých zřizovatelem na projekt IROP ze dne 6. 2. 
2020. 

Příloha č. 16. 
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7. 
Smlouvy  

a) Ukončení nájemní smlouvy dohodou  
Zastupitelstvo bere na vědomí 
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Dohodu o ukončení Nájemní smlouvy k nájmu bytu v domě zvláštního určení na byt č. 20 
v DPS Višňové, a to s panem xxx xxx, nar. xxx, na základě jeho umístění do Domova pro 
seniory Skalice. 

Příloha č. 17. 
 
            Uzavření nájemní smlouvy - DPS – byt č. 20 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  uzavření Smlouvy o nájmu bytu k nájmu bytu v domě zvláštního určení v DPS Višňové č. p. 
379 na byt č. 20, a to s xxx xxx, nar. xxx, Brno, Žabovřesky, Rosického náměstí xx, okr. 
Brno-město, od 1. 2. 2020. 

Příloha č. 18. 
           Pro 6, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  
 
 
b)  Valorizace nájemních smluv 

Zastupitelstvo bere na vědomí 
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Míru inflace za rok 2019 vyhlášenou Českým statistickým úřadem a zvýšené nájemné 
v bytech DPS a bytech v č. p. 200 o míru inflace. 

Příloha č. 19. 
 
8. 
Nemovitosti  

a) Prodej pozemků   
Prodej pozemků - garáže p. č. 3131/133 a 3131/31 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Záměr prodeje pozemků p. č. 3131/133 o výměře 18 m2, p. č. 3131/31 o výměře 18 m2, p. č. 
3131/132 o výměře 18 m2 za účelem výstavby garáží. 

Příloha č. 20. 
 

           Pro 6, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato.  
 
 
Prodej pozemků  - garáže p. č. 3131/134, 135 
Vladimír Korek upozornil před hlasováním, že by mohlo jít o výhodu, neboť se jedná v záležitosti 
příbuzného. 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Prodej pozemků p. č. 3131/134 o výměře 18 m2 a 3131/135 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, Višňové xx, 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 15. zasedání zastupitelstva dne 13. 12. 2019 usnesením 
v bodě 9 a) Nemovitosti – Prodej pozemků - garáže. 
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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. 21.  

           Pro 6, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato.  
 
 
Prodej pozemků  - garáže p. č. 3131/138, 139 
 
Vladimír Korek upozornil před hlasováním, že by mohlo jít o výhodu, neboť se jedná v záležitosti 
příbuzného. 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Prodej pozemků p. č. 3131/138 o výměře 18 m2 a 3131/139 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, Višňové xx, 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 15. zasedání zastupitelstva dne 13. 12. 2019 usnesením 
v bodě 9 a) Nemovitosti – Prodej pozemků - garáže. 

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. 22.  

           Pro 6, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato.  
 
 
Prodej pozemku – části pozemku p. č. 3131/156  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Záměr prodeje části pozemku p. č. 3131/156 dle přiloženého zákresu za účelem rozšíření 
stavebního pozemku. 

Příloha č. 23. 
           Pro 0, zdrželo se 0, proti 6   

Usnesení nebylo přijato.  
 
 
Prodej pozemku – p. č. 1422/113  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Záměr prodeje pozemku p. č. 1422/113 o výměře 95 m2 za účelem zahrádky – obdělávání 
pozemku. 

Příloha č. 24. 
           Pro 0, zdrželo se 0, proti 6   

Usnesení nebylo přijato.  
- Zastupitelstvo požaduje úhradu nezaplaceného nájmu 

 
 
18:59 příchod Svoboda Miroslav 
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Prodej pozemku p. č. 4356 a 3131/122 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí. 

- Záměr prodeje pozemku p. č. 4356 o výměře 330 m2 a p. č. 3131/122 o výměře 169 m2 za 
účelem výstavby rodinného domu. 

- Bude řešeno na dalších zasedáních 
Příloha č. 25. 
 

b) Žádost o povolení zatrubnění příkopy  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Na základě předložené žádosti, situace, podélného řezu xxx xxx, Višňové xx, 671 38 Višňové, 
k zatrubnění otevřeného dešťového příkopu na pozemku p. č. 3325/85 před rodinným domem 
č. p. xx v délce 7,98 m rourou DN 50 do štěrkového lože a pokládky zámkové dlažby do 
štěrkového lože do výšky stávající vydání Souhlasu městyse Višňového dle § 184 a) odstavce 
1 a 2 stavebního zákona. Nedílnou součástí povolení budou technické podmínky pro 
provedení stavby stanovené Stavebním výborem při Zastupitelstvu městyse Višňového pro 
stavbu na pozemku p. č. 3325/85 k. ú. Višňové.  

Příloha č. 26. 
           Pro 7, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  
 
 

c) Žádost o koupi pozemku 
- tento bod bude předmětem jednání na příštích zasedáních  

 
d) Záměr pachtu na polnosti  

Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Záměr pachtu pozemků p. č. 2547/19 o výměře 1568 m2 a p. č. 2547/52 o výměře 4920 m2. 
Příloha č. 27. 

           Pro 7, 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 z dnešního jednání se zástupcem společnosti E.ON týkající se přípravy 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 probíhajících jednání v otázkách zasíťování dvora pro budoucí využití. 
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c) Chodník s dešťovou kanalizací – III. etapa - pod sokolovnou 

Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Příkazní smlouvu na výkon technického dozoru investora Ing. Petrem Pokorným AQUA 
PROJEKT CZ, s.r.o., IČ 16325915, pro stavební akci „Chodník s dešťovou kanalizací – III. 
etapa“. 

Příloha č. 28. 
           Pro 7, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  
 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení ze dne 3. 2. 2020 a akceptuje doporučení komise 
o pořadí nabídek zapsané ve Zprávě o hodnocení nabídek „Višňové – Chodník s dešťovou kanalizací – 
III. etapa“, a rozhodlo o nejvhodnější nabídce v souladu s doporučením přidělení zakázky firmě 
MILOŠ RYŠAVÝ Stavební a obchodní firma s.r.o. Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice, IČ 28315049. 
Vítězná cena činí 3.199.559,-- Kč bez DPH. Pověřuje starostu uzavřením smlouvy.  
 
Příloha č. 29.  

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

 
 

11. 
Žádosti, nabídky, informace 

a) Výroční zpráva za rok 2019 Centra sociálních služeb Znojmo 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  Výroční zprávu za rok 2019 Centra sociálních služeb Znojmo. 
 

b) Žádosti o stavební pozemky  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  žádost o koupi stavebního pozemku v lokalitě Pod Starou horou II. etapa. 
Příloha č. 30. 
 

c) Cyklopenzion 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  bezodkladnou nutnost opravy části budovy schodiště, která je v havarijním stavu. 
 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse doporučuje zjistit odborný názor na problematiku, aby bylo možno zvolit 
nejlepší postup. 
 

d) Obecní dům č. p. 212 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  současný stav budovy, který bude předmětem hledání způsobů možných řešení. 
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e) Vyhodnocení práce za rok 2019 PČR Jevišovice 

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  Zprávu o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného 
pořádku za rok 2019, kterou vypracovala PČR Jevišovice. 
Příloha č. 31. 

 
f) Výměna potrubí IGEA Brno 

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  informaci firmy IGEA Brno o připravované stavbě, a to „Preventivní výměna DN 800, Etapa 
A – část u městyse Višňové“ 
Příloha č. 32. 
 

g) Žádosti o dotace 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Možnosti městyse Višňové v podání žádosti o dotaci v těchto dotačních titulech: 
. JMK – podpora projektů v oblasti kultury 
. JMK – podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JMK  
. JMK – Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně 
. JMK – boj proti suchu a zadržení vody v krajině, následná péče o zeleň 
. JMK – výstavba obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, dotace na úroky 
z úvěru na výstavbu, venkovské zástavy a občanské vybavenosti. 
. ČEZ – výsadba stromů  
. ČEZ – podpora regionů  
. OPŽP – obnova rybníka – zadržení vody v krajině – Obnova rybníka v Dědině  
 
 

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

 
 

Ve 20.00 hod. starosta 16. zasedání zastupitelstva ukončil.  
 
Višňové dne 6. února 2020  
Zapsal: Pavel Havelka 
   
                                       Starosta Vladimír Korek – v. r. 
Ověřovatelé: 
 
Karel Adámek – v. r. 
 
Vladimír Vališ – v. r. 
 
Vyvěšeno na fyzické a elektronické úřední desce dne: 11. 2. 2020 
Sňato z fyzické i elektronické úřední desky dne: 
 
 


