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Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového  

zahájeného dne 26. března 2020 v 18,00 hod. 

 

Přítomni:   Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Jakub Buchta, Karel Adámek, Martin 

Chládek, Tomáš Jelínek, Václav Adámek 

        Počet: 8 

 

Omluveni: Josef David, Miroslav Svoboda, Jan Šnábl  

Počet: 3 

 

1. 

Přivítání členů zastupitelstva, hostů 

Starosta v 18.00 hod. zahájil v kanceláři starosty 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového, 

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 18. 3. 2020 doposud. 

Zasedání zastupitelstva bude probíhat v souladu s Usnesením vlády ČR č. 122 ze dne 23. března 2020 

o přijetí krizového opatření dle č. I., tj. prostředky komunikace na dálku umožňující účast členů 

zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti, účast veřejnosti 

spočívající v její osobní přítomnosti je tím vyloučena.   

 

2. 

Schválení programu 18. zasedání zastupitelstva 

Návrh programu, který byl zveřejněn 18. 3. 2020  

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo schvaluje program 18. zasedání: 

1. Přivítání členů zastupitelstva, hostů 

2. Schválení programu 18. zasedání  

3. Stanovení ověřovatelů zápisu, zapisovatel   

4. Ekonomika 

a) Rozpočtové opatření  

b) Zpráva o výsledku hospodaření městyse Višňového za rok 2019  

c) Pravomoc starosty pro rozpočtová opatření  

d) Krizová rezerva 

e) Prodloužení doby zálohového vratného investičního příspěvku 

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

6. ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 

7. Smlouvy 

a) Věcné břemeno - smlouva o smlouvě budoucí  

b) Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb na rok 2020 

8. Nemovitosti 

a) Prodej pozemků, garážových pozemků 

9. Stavební akce 

a) Chodník s dešťovou kanalizací – III. etapa 

b) Rybníček v Dědině 

c) Udržovací práce na zastřešení objektu Základní a mateřské školy Višňové 

10. Žádosti, nabídky, informace 

a) Směrnice věcná břemena 

b) Obecní dům č.p. 212 

c) Obecní hřbitov 

d) Dotační tituly  
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Program byl doplněn o tyto body: 

4. Ekonomika 

d) Krizová rezerva – bude do programu zařazena jako bod 4 a)  

f) Dodatek č. 1 Směrnice ke zřizování služebnosti v městysi Višňovém  

8. Nemovitosti 

 b) Žádost o koupi pozemků Státního pozemkového úřadu  

9. Stavební akce 

 d) Dodatek č. 1 smlouvy o dílo   

10. Žádosti, nabídky, informace 

a) Směrnice věcná břemena – řešeno v bodě 4 f) 

 e) Přijatá opatření s koronavirem v obci 

11. JSDH – ochranné pomůcky 

            Pro 8, 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 18. zasedání: Vladimír Vališ, Jakub Buchta .  

             Pro 7, zdrželo se 1, proti  0 

Pro: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Karel Adámek, Václav Adámek, Martin Chládek, Tomáš 

Jelínek, Vladimír Vališ 

Zdržel se: Jakub Buchta 

   

Usnesení bylo přijato. 

 

4. 

Ekonomika 

a) Krizová rezerva  

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Navýšení krizové rezervy v rozpočtu městyse Višňového pro rok 2020 rozpočtovým 

opatřením č. 2. 

- Navýšení celkem 150 000,- Kč (nákup roušek pro obyvatele městyse Višňového, - hyg. 

materiálu atd). 

             Pro 8, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  

 

b) Rozpočtové opatření  

Rozpočtové opatření č. 2/2020 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Rozpočtové opatření č. 2 za měsíc březen 2020, jenž provedl starosta na základě pověření. 

Příloha č. 1 

 

c) Zpráva o výsledku hospodaření městyse Višňového za rok 2019  

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Zprávu o výsledku hospodaření městyse Višňového za rok 2019 z provedené závěrečné 

kontroly ve dnech 9. a 10. 3. 2020 kontrolním oddělením JMK Brno. Dílčí audit proběhl ve 

dnech 10. a 11. 9. 2019. 

Příloha č. 2. 
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d) Pravomoc starosty pro rozpočtová opatření  

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. § 102 odst.2 písm. a) ve znění pozdějších předpisů 

kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření, a to v plném 

rozsahu, a to od 27. 3. 2020. Zastupitelstvu je vyhrazeno právo na informaci o každé 

provedené rozpočtové změně na zasedání zastupitelstva a to písemně. Dále na stručné 

odůvodnění (odůvodnění lze podat na zasedání ústně).          

Pro 8, zdrželo se 0, proti 0  

Usnesení bylo přijato.  

 

 

e) Prodloužení doby zálohového vratného investičního příspěvku 

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Prodloužení doby splatnosti zálohového vratného investičního příspěvku, který byl schválen 

na 11. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového dne 29. 8. 2019 v bodě 6 e) ZŠ a MŠ 

Višňové, okres Znojmo, PO - Žádost o poskytnutí zálohové dotace a nevratného investičního 

příspěvku - Žádost o poskytnutí zálohové dotace ve výši 4.466.588,40 Kč, a to do 31. 12. 

2020.  

Příloha č. 3.  

             Pro 8, zdrželo se 0, proti 0  

Usnesení bylo přijato.  

 

f) Dodatek č. 1 Směrnice ke zřizování služebnosti v městysi Višňovém  

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Dodatek č. 1 Směrnice ke zřizování služebnosti v městysi Višňovém. 

Příloha č. 4. 

                                                                                           Pro 8, zdrželo se 0, proti 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

5. 

Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové, PO 

- bude řešeno na příštích zasedáních zastupitelstva.  

6. 

ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 

- bude řešeno na příštích zasedáních zastupitelstva.  

 

7. 

Smlouvy  

a) Smlouva o věcném břemenu 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030055053/001 

- bude řešeno na příštích zasedáních zastupitelstva. Zastupitelstvo má povinnost seznámit se 

s podkladovým materiálem.  

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-1030057468/001 

- bude řešeno na příštích zasedáních zastupitelstva. Zastupitelstvo má povinnost seznámit se s 

podkladovým materiálem. 

 

b) Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb na rok 2020 

- bude řešeno na příštích zasedáních zastupitelstva. Zastupitelstvo má povinnost seznámit se s 

podkladovým materiálem. 
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8. 

Nemovitosti  

a) Prodej pozemků, garážových pozemků   

Prodej garážových pozemků  

- bude řešeno na příštích zasedáních zastupitelstva. Zastupitelstvo má povinnost seznámit se s 

podkladovým materiálem. 

 

Prodej pozemků – 3325/60, část 3412/23, část 332583 

- bude řešeno na příštích zasedáních zastupitelstva. Zastupitelstvo má povinnost seznámit se s 

podkladovým materiálem. 

 

 

b) Žádost o koupi pozemků Státního pozemkového úřadu  

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Podání žádosti o koupi 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. 5.  

            Pro 8, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  

 

9. 

Stavební akce 

a) Chodník s dešťovou kanalizací – III. etapa - pod sokolovnou 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  k předání staveniště bude přizván i projektant, zástupci SÚS ve věci harmonogramu a 

koordinace stavby. 

 

b) Rybník v Dědině 

- bude řešeno na příštích zasedáních zastupitelstva. Zastupitelstvo má povinnost seznámit se s 

podkladovým materiálem. 

 

 

c) Udržovací práce na zastřešení objektu základní a mateřské školy městyse Višňové 

- bude řešeno na příštích zasedáních zastupitelstva. Zastupitelstvo má povinnost seznámit se s 

podkladovým materiálem. 

 

d) Chodník k škole – II. etapa 

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro stavební akci „Chodník ke škole – II. etapa, Višňové“, 

kterým se mění s firmou Jakub Hůrek Ratišovice 42, 671 40 Běhařovice, IČ 88029751, cena po 

provedení díla na částku 264 056,- Kč. Není plátce DPH.  

Příloha č. 6. 

            Pro 8, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  

 

10. 

Žádosti, nabídky, informace 

a) Směrnice věcná břemena  

– řešeno v bodě 4 f) Ekonomika - Dodatek č. 1 Směrnice ke zřizování služebnosti v městysi Višňovém 
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b) Cyklopenzion 

- bude řešeno na příštích zasedáních zastupitelstva. Zastupitelstvo má povinnost seznámit se s 

podkladovým materiálem. 

 

c) Obecní dům č. p. 212 

- bude řešeno na příštích zasedáních zastupitelstva. Zastupitelstvo má povinnost seznámit se s 

podkladovým materiálem. 

 

d) Obecní hřbitov  

- bude řešeno na příštích zasedáních zastupitelstva. Zastupitelstvo má povinnost seznámit se s 

podkladovým materiálem. 

 

 e) Přijatá opatření s koronavirem v obci 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  informaci o všech přijatých opatřeních v souvislosti s koronavirem 
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JSDH  

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Nákup respirátorů firmy Respilon z krizové rezervy pro potřeby JSDH Višňové. 

 

             Pro 8, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  

 

 

Ve 19.00 hod. starosta 18. zasedání zastupitelstva ukončil.  

 

Višňové dne 26. března 2020  

Zapsal: Pavel Havelka 

   

 

 

                                       Starosta Vladimír Korek – v. r. 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Vladimír Vališ – v. r. 

 

Jakub Buchta  – v. r. 

 

 

 

Vyvěšeno na fyzické a elektronické úřední desce dne: 1. 4. 2020 

 

Sňato z fyzické i elektronické úřední desky dne: 


