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Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového  

zahájeného dne 5. března 2020 v 18,00 hod. 
 
Přítomni:   Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Jan Šnábl, Jakub Buchta, Karel 

Adámek, Josef David 
        Počet: 7 
 
Omluveni: Miroslav Svoboda, Martin Chládek, Tomáš Jelínek, Václav Adámek  

Počet: 4 
 
Hosté:                
 
1. 
Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
Starosta v 18.00 hod. zahájil v kanceláři starosty 17. 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 26. 2. 2020 doposud.  
 
2. 
Schválení programu 17. zasedání zastupitelstva 
Návrh programu, který byl zveřejněn 26. 2. 2020  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo schvaluje program 17. zasedání: 

1. Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
2. Schválení programu 17. zasedání  
3. Stanovení ověřovatelů zápisu, zapisovatel   
4. Ekonomika 

a) Rozpočtové opatření  
b) Inflace u nájemních smluv na nebytové prostory 
c) Žádost o individuální dotace 
d) Pracovní pozice 
e) Inventarizační zpráva za rok 2019  
f) Odpisový plán na rok 2020  
g) Oprava rozvodu vodovodu, kanalizace, elektro a vnitřních konstrukcí školní kuchyně ZŠ a 

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

a) Účetní závěrka k 31. 12. 2019 
b) Návrh na rozdělení HV 
c) Inventarizační zpráva  
d) Zpráva o výsledku kontrol 
e) Rozbor hospodaření za rok 2019 
f) Ceník vodného a stočného 

6. ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 
a) Účetní závěrka k 31. 12. 2019  
b) Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019  
c) Rozbor hospodaření za rok 2019  

7. Smlouvy 
a) Prodloužení nájemní smlouvy 
b) Ukončení nájemní smlouvy 
c) Pachtovní smlouva  
d) Smlouva o věcném břemenu  
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8. Nemovitosti 
a) Prodej pozemků, garážových pozemků 
b) Žádost na SPÚ o pozemky 3325/87 a 3412/22 

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

10. Žádosti, nabídky, informace 
a) Cyklopenzion 
b) Obecní dům č. p. 212 
c) Obecní hřbitov 
d) Dotační tituly  

 
Program byl doplněn o tyto body: 
4. Ekonomika 

h) Hospodaření městyse Višňového za rok 2019  
5. Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňovém, PO 

c) Návrh na rozdělení HV – zařazeno do bodu 5 a)  
d) Inventarizační zpráva – zařazeno do bodu 5 a)  
e) Zpráva o výsledku kontrol – zařazeno do bodu 5 a) 
f) Rozbor hospodaření za rok 2019 – zařazeno do bodu 5 a) 

6. ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 
b) Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 – zařazeno do bodu 6 a) 
c) Rozbor hospodaření za rok 2019 – zařazeno do bodu 6 a) 
b)   Závěry kontroly ZŠ Višňové  

7. Smlouvy  
 f) Souhlas se zřízením zástavního práva, dodatek kupní smlouvy 
8. Nemovitosti 
 e) Udržovací práce na zastřešení objektu Základní a mateřské školy Višňové 
10. Žádosti, nabídky, informace 
 e) opatření JMK s koronavirem 
 
            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 17. zasedání: Adámek Karel, Šnábl Jan 
 

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

a) Rozpočtové opatření  
Rozpočtové opatření č. 1/2020 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Rozpočtové opatření č. 1 za měsíc únor 2020, jejž provedl starosta na základě pověření. 
 
Příloha č. 1 
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b) Inflace u nájemních smluv na nebytové prostory  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Valorizaci nájemného na nebytové prostory, jak je uvedeno v nájemních smlouvách 
k nebytovým prostorům v majetku městyse Višňového. Valorizace bude uplatněna od 1. 4. 
2021. V následujících letech bude nájemné za nebytové prostory ve vlastnictví městyse 
Višňového automaticky valorizováno, nebude-li stanoveno jinak.  

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

c) Žádost o individuální dotaci  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Individuální dotaci xxx xxx s názvem projektu Podpora talentu xxx xxx – reprezentace 
městyse Višňové, a to ve výši Kč 7.000,--. 

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

Usnesení bylo přijato.  
 
 
18.10 – příchod Josef David 
 
 

d) Pracovní pozice 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- na základě předložené žádosti Dodatek č. 2 k pracovní smlouvě s xxx xxx, a to pracovní 
poměr se od 11. 3. 2020 uzavírá na dobu neurčitou. 

Příloha č. 4.  
           Pro 7 , zdrželo se 0 , proti 0   

Usnesení bylo přijato.  
 
 

e) Inventarizační zpráva za rok 2019 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Inventarizační zprávu za rok 2019 bez výhrad. 
Příloha č. 5. 
                                                                                        Pro 7 , zdrželo se 0 , proti 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
 

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

- Odpisový plán na rok 2020 DHM a NDHM.  
Příloha č. 6. 
                                                                                        Pro 7 , zdrželo se 0 , proti 0 
Usnesení bylo přijato.  
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g) Oprava rozvodu vodovodu, kanalizace, elektro a vnitřních konstrukcí školní kuchyně ZŠ a MŠ 
Višňové  

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Registraci akce Oprava rozvodu vodovodu, kanalizace, elektro a vnitřních konstrukcí školní 
kuchyně ZŠ a MŠ Višňové s termínem financování akce 31. 5. 2021, předložení ZVA 30. 6. 
2021.   

Příloha č. 8. 
                                                                                        Pro 7 , zdrželo se 0 , proti 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
 

h) Hospodaření městyse Višňové za rok 2019  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Hospodaření městyse Višňového za rok 2019, které obsahuje: 
. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
. Rozvahu 
. Výkaz zisku a ztráty 
.  Přílohu. 

Příloha č. 9. 
                                                                                        Pro 7 , zdrželo se 0 , proti 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
 
5. 
Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové, PO 

a) Účetní závěrka k 31. 12. 2019  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Účetní závěrku Vodovodu, kanalizací a čistírny odpadních vod v městysi Višňovém, PO za 
rok 2019, která obsahuje: 
. Rozvahu 
. Výkaz zisku a ztráty 
. Přílohu 
. Inventarizační zprávu, 
. Zprávu o výsledku provedených kontrol 
. Rozbor hospodaření  
. Rozbor hospodářského výsledku 
. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019  

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

b) Ceník vodného a stočného od 1. 5. 2020 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Na základě žádosti VKČOV Ceník vodného a stočného platný od 1. 5. 2020. 
Příloha č. 11. 

           Pro 7 , zdrželo se 0 , proti 0   
Usnesení bylo přijato.  
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6. 
ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 

a) Účetní závěrka k 31. 12. 2019  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Účetní závěrku ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO za rok 2019, která obsahuje: 
. Rozvahu 
. Výkaz zisku a ztráty 
. Přílohu 
. Inventarizační zprávu, 
. Rozbor hospodaření  
. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019  

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

b) Závěry kontroly v ZŠ Višňové  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Protokol o kontrole Krajské hygienické stanice pod č.j. KHSJM 014887/2020/ZN/HDM a 

Zpráva o odstranění nedostatků zjištěných kontrolou vypracovanou ředitelem školy dne 5. 3. 
2020. 

Příloha č. 11. 
 
7. 
Smlouvy  

a) 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. 5 

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 2 roky dobu do 28. 2. 2022.  

Příloha č. 15. 
           Pro 7 , zdrželo se 0 , proti  0  

Usnesení bylo přijato.  
 
 

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

- Podání výpovědi na nájemní smlouvu uzavřenou dne 15. 2. 2011 s xxx a xxx, Višňové xxx na 
nájem pozemku parc. č. 1422/113, a to k 31. 5. 2020.  

- Současně nájemníka v návaznosti na § 2230 Občanského zákona vyzývá k řádnému předání 
předmětu nájmu k datu ukončení nájemní smlouvy.  

Příloha č. 16. 
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c) Pachtovní smlouva  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  uzavření Dodatku ke smlouvě o zemědělském pachtu č. 1573/2019 s AGROSERVISem 
Višňové, kterým Pachtovní smlouva č. 1573/2020 ze dne 22. 2. 2020 nahrazuje Pachtovní 
smlouvu č. 1573/2019 ze dne 18. 7. 2019. 

- Záměr pachtu pozemků schválen na 16. zasedání zastupitelstva dne 6. 2. 2020 usnesením 
v bodě 8 d) Nemovitosti. 

Příloha č. 17. 
           Pro 7 , zdrželo se 0 , proti 0  

Usnesení bylo přijato.  
 
 

d) Smlouva o věcném břemenu 
Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330054273/001 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330054273/001 s E.ON Distribuce, a.s. České 
Budějovice, IČ 28085400, s názvem „Višňové 270, přípojka kNN Městys Višňové“, cena 
věcného břemene 1000,- Kč bez DPH, která navazuje na Smlouvu o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene ze dne 28. 3. 2019. 

Příloha č. 18. 
           Pro 7 , zdrželo se 0 , proti 0  

Usnesení bylo přijato.  
 
 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-1030057468/001 
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí 

- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-1030057468/001 s E.ON 
Distribuce, a.s. České Budějovice, IČ 28085400, s názvem „Višňové, přípojka kNN Mgr. Xxx 
xxx“, cena věcného břemene 1000,-- Kč. 

A bude ji řešit na příštím zasedání. 
Příloha č. 19. 

     
e) Nákup pozemku 3904/27 

Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Nákup pozemku p. č. 3904/27 o výměře 127 m2 ve vlastnictví AGROSERVIS, 1. zemědělská 
a.s. Višňové, č. p. 358, 671 38 Višňové, a to za cenu 100 Kč/m2 bez DPH. Celková kupní 
cena činí 15.367,--Kč (patnáct tisíc tři sta šedesát sedm korun českých). 
Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující. 

Příloha č. 20. 
           Pro 7 , zdrželo se 0 , proti 0   

Usnesení bylo přijato.  
 
 

f) Souhlas se zřízením zástavního práva, dodatek kupní smlouvy 
Souhlas se zřízením zástavního práva 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Souhlas se zřízením zástavního práva k nemovité věci: 
. na stavební pozemek p. č. 3131/148 ve vlastnictví xxx xxx, nar. xxx, č. p. xxx, 67138 Višňové,

 podíl ½, a xxx xxx, nar. xxx, č. p. xxx, 67138 Višňové, podíl ½,ve prospěch Komerční 
banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsané v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360. 
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           Pro 7 , zdrželo se 0 , proti 0    
Usnesení bylo přijato.  
 
 
Dodatek kupní smlouvy 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Souhlasné prohlášení na stavební pozemek p. č. 3131/148 ve vlastnictví xxx xxx, nar. xxx, č. 
p. xxx, 67138 Višňové,  podíl ½, a xxx xxx, nar. xxx, č. p. xxx, 67138 Višňové, podíl ½, 
kterým se upravuje kupní smlouva – úpravu článku VII. bod 3 a 5 – snížení doby z 10 na 5 let, 
bod 4 snížení doby z 5 na 4 roky. 
Poplatek vkladu do KN hradí kupující. 

Příloha č. 21. 
           Pro 7 , zdrželo se 0 , proti 0    

Usnesení bylo přijato.  
 
 
8. 
Nemovitosti  

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

- Záměr prodeje pozemků p. č. 3131/140 o výměře 18 m2, p. č. 3131/141 o výměře 18 m2, p. č. 
3131/142 o výměře 18 m2 za účelem výstavby garáží. 

Příloha č. 21. 
           Pro 7 , zdrželo se 0 , proti 0  

Usnesení bylo přijato.  
 
 
Prodej pozemků - garáže p. č. 3131/133, 3131/31 
Jan Šnábl 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. 3131/133 o výměře 18 m2 a 3131/31 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, podíl ½, 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 Višňového č. 1/2015 pravidla pro prodej 
pozemků z majetku městyse Višňového. (Pozemky k výstavbě garáží). 

- Záměr odprodeje pozemků schválen na 16. zasedání zastupitelstva dne 6. 2. 2020 usnesením 
v bodě 8 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. 21.  

           Pro 7 , zdrželo se 0 , proti  0  
Usnesení bylo přijato.  
 
 
 
Prodej pozemků - garáže p. č. 3131/132 
Jakub Buchta upozornil před hlasováním, že by mohlo jít o výhodu, neboť se jedná v jeho záležitosti. 
Usnesení zastupitelstva 
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Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Prodej pozemků p. č. 3131/132 o výměře 18 m2 k. ú. Višňové, a to za cenu 150 Kč/m2, tj. za 

cenu pozemku 2.700,- Kč, do vlastnického práva xxx xxx, nar. xxx, Višňové xxx. 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 16. zasedání zastupitelstva dne 6. 2. 2020 usnesením 
v bodě 8 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 1 , proti 0   
Pro: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ, Josef David 
Zdržel se: Jakub Buchta 
 

Usnesení bylo přijato.  
 
 
Prodej pozemku p. č. 4356 a 3131/122 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

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

Odůvodnění: 
A. Pozemek byl odkoupen pro potřeby obce, nikoliv pro výstavbu RD. 
B. Není dořešena podrobná celková koncepce využití nemovitostí obce. 

Příloha č. 23. 
           Pro 1 , zdrželo se 4 , proti 2 
Pro: Jan Šnábl 
Proti: Josef David, Pavel Havelka 
Zdržel se: Vladimír Korek, Karel Adámek, Jakub Buchta, Vladimír Vališ 
   

Usnesení nebylo přijato.  
 
 

b) Žádost o bezúplatný převod pozemků  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 3412/22 a 3325/87 v k. ú. Višňové na Státní 
pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Hroznová 17, 603 00 
Brno.  
Důvod: Jedná se o pozemky, o něž městys Višňové dlouhodobě pečuje a udržuje jejich zeleň. 
Přes uvedené pozemky plánuje městys Višňové vést inženýrské sítě pro budoucí výstavbu 
k bydlení v této lokalitě. 

Příloha č. 24. 
           Pro 7 , zdrželo se  , proti    

Usnesení bylo přijato.  
 
9. 
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 jednání se zástupci společnosti E.ON. 
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b) Obecní dvůr 

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  informace o přípravě projektu napojení dvora na inženýrské sítě. 
 

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

-  informace o podpisu smlouvy s dodatelem. 
-  k předání staveniště bude přizván i projektant, zástupci SÚS ve věci harmonogramu a 

koordinace stavby. 
 
d) Rybník v Dědině 

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  informace o připravované studii, kterou vypracovává společnost Dlabaja s.r.o. Janáčkova 168, 
Moravské Budějovice. 

-  bude projednáno na příštím zasedání. 
 

e) Udržovací práce na zastřešení objektu základní a mateřské školy městyse Višňové 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Investiční záměr na akci: „Udržovací práce na zastřešení objektu základní a mateřské školy 
městys Višňové, k. ú. Višňové, parc. č. st. 295“ 

- Podání žádosti o dotaci a výběrové řízení na dodavatele provede OPTIMAL Consulting s.r.o. 
Znojmo, IČ: 29268087. 

- Zahájení stavby. 
Příloha č. 25. 

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

 
10. 
Žádosti, nabídky, informace 

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

-  bezodkladnou nutnost opravy části budovy schodiště, která je v havarijním stavu. 
Podrobnosti a postup oprav projedná nejdříve stavební výběr a podá zprávu v příštím zastupitelstvu. 
 

b) 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. 
 

c) Obecní hřbitov  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  stav naplněné kapacity obecního hřbitova. Nutnost vybudování – rozšíření urnového háje. 
-  potřebu vybudování nového hřbitova. 

Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Pověření Stavebního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňového zpracováním dokumentace 
potřebné pro realizaci „Rozšíření urnového háje na Obecním hřbitově, Višňové“, zpracováním 
zadávacích podmínek, provedením výběrového řízení na realizaci. 
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- Zahájení stavby. 
           Pro 7 , zdrželo se 0 , proti  0  

Usnesení bylo přijato.  
 

d) Žádosti o dotace 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí 
- podání žádostí o dotaci v těchto dotačních titulech: 
. JMK – podpora projektů v oblasti kultury – Višňovské kulturní léto 2020 
. JMK – podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JMK - Ochranné rukavice a svítilny pro 
JSDH Višňové    
. JMK – Obnova zeleně – Ošetření stromů - následná péče, Višňové      
. JMK – boj proti suchu a zadržení vody v krajině, následná péče o zeleň - PD na Rybník v Dědině 
. JMK – výstavba obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, dotace na úroky 
z úvěru na výstavbu, venkovské zástavy a občanské vybavenosti – Úroky z úvěru 2020 
. JMK - Pořízení projekční techniky pro knihovnu Višňové 
. ČEZ – výsadba stromů – Stromořadí podél cesty na Starou horu  
 

e) Opatření JMK s koronavirem  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  vyjádření JUDr. Bohumila Šimka – hejtmana JMK k epidemiologické situaci ve výskytu 
koronaviru. Přijatá opatření a pokyny zastupitelstvo respektuje a přijímá. 

 
 
11. 
Zápis do obecní kroniky za rok 2018  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  vypracovaný zápis do obecní kroniky za rok 2018. 
 

 
Ve 19.47 hod. starosta 17. zasedání zastupitelstva ukončil.  
 
 
Višňové dne 5. března 2020  
Zapsal: Pavel Havelka 
   
                                       Starosta Vladimír Korek – v. r. 
Ověřovatelé: 
 
Karel Adámek. – v. r. 
 
Jan Šnábl – v. r. 
 
 
 
Vyvěšeno na fyzické a elektronické úřední desce dne: 10. 3. 2020 
 
 
Sňato z fyzické i elektronické úřední desky dne: 


