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Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového  

zahájeného dne 17. července 2020 v 17,00 hod. 

 

Přítomni:   Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Jakub Buchta, Karel Adámek, Miroslav 

Svoboda   

        Počet: 6 

 

Omluveni: Vladimír Vališ, Václav Adámek, Martin Chládek, Josef David, Tomáš Jelínek 

Počet: 5 

Hosté:                

 

 

 

1. 

Přivítání členů zastupitelstva, hostů 

Starosta v 17.00 hod. zahájil ve kanceláři starosty 22. 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 2. 7. 2020 doposud.  

 

 

2. 

Schválení programu 22. zasedání zastupitelstva 

Návrh programu, který byl zveřejněn 2. 7.  2020  

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo schvaluje program 22. zasedání: 

1. Přivítání členů zastupitelstva, hostů 

2. Schválení programu 22. zasedání  

3. Stanovení ověřovatelů zápisu, zapisovatel   

4. Ekonomika  

a) Nová obecní vyhláška – oceňování pozemků 

b) Rozpočtové opatření č. 6  

5. Stavební akce 

a) Pod Starou horou – II. etapa 

b) Rybníček v Dědině 

6. Žádosti, nabídky, informace 

a) Vozidlo údržby 

b) Žádost o úlevu v platbě vodného a stočného  

 

Program byl doplněn o tyto body: 

5. Stavební akce 

 c) Multifunkční kulturní centrum – Višňové  

7. Smlouvy 

             a) DPS – byt č. 2  

 
            Pro 6, zdrželo se 0, proti 0    

Usnesení bylo přijato. 
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3. 

Ověřovatelé zápisu, zapisovatel   

Ověřovateli zápisu jsou minimálně dva určení přítomní zastupitelé.  

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového určuje: 

- ověřovatele zápisu 22. zasedání: Jan Šnábl, Miroslav Svoboda 

            Pro 6, zdrželo se 0, proti 0    

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4. 

Ekonomika 

a) Nová obecní vyhláška – oceňování pozemků 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

Podklady pro tvorbu nové obecní vyhlášky – oceňování pozemků. 

Zastupitelstvo městyse Višňového požaduje na příští zasedání vypracování podkladu pro další jednání, 

které bude obsahovat: 

- Nákupní ceny pozemků, kde bude výstavba probíhat. 

- Předpoklad nákladů na zbudování inženýrských sítí. 

 

 

b) Rozpočtové opatření  

Rozpočtové opatření č. 6/2020 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Rozpočtové opatření č. 6 za měsíc červen 2020, jenž provedl starosta na základě pověření. 

Příloha č. 1. 

 

 

5. 

Stavební akce  

a) Pod Starou horou – II. Etapa 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informace, které přednesl místostarosta Pavel Havelka ohledně jednání s firmou E.ON o 

odstranění vysokého napětí nad lokalitou. Dále místostarosta informoval o připravovaném 

jednání s firmou NET4GAS, které bude řešit možnosti přeložení katodové ochrany plynovodu. 

Příloha č. 2 

 

 

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Předběžný souhlas s prodejem části pozemku p. č. 3131/1 v k. ú. Višňové společnosti E.ON 

Distribuce a.s. za účelem umístění trafostanice. 

           Pro 6, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  

 

 

b) Rybník v Dědině 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  výsledky provedených sond za účelem zjištění úrovně hladiny spodních vod v daném místě. 

-  informaci Ing. Dlabaje o rozpočtové ceně rybníka, o rozpočtové ceně úprav odpočinkového 

okolí.  

Příloha č. 3. 
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Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Zahájení stavební akce – zahájení příprav a podkladů stavby. 

- Studii „Rybník v Dědině“. 

- Pověření Stavebního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňového zpracováním dokumentace 

potřebné pro realizaci „Projektová dokumentace pro Rybník v Dědině“.  

- Přípravu podkladů pro podání žádosti o dotaci na tuto akci firmou Grantech. 

- Zahájení stavby. 

           Pro 6, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  

 

 

Smlouvu o poskytnutí dotace č. JMK 065783/20/ORR 

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK 065783/20/ORR na realizaci projektu 

„Projektová dokumentace Rybník v Dědině, Višňové“ ve výši 70.000,-- Kč. 

Příloha č. 4. 

           Pro 6, zdrželo se 0, proti 0  

 

Usnesení bylo přijato  

 

 

c) Multifunkční kulturní centrum  

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  informaci Stavebního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňového o přípravě podkladů pro 

realizaci PD pro „Multifunkční kulturní centrum, Višňové“ v obecním dvoře. 

 

 

6. 

Žádosti, nabídky, informace 

a) Vozidlo údržby 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  nákup motoru do současného vozidla údržby M-25. Důvod: neopravitelnost poškozeného 

motoru vozidla údržby.  

-      Průzkum trhu, který měl za úkol zjistit možnosti nákupu vhodného nového vozidla pro údržbu 

obce.  

 

 

b) Žádost o úlevu v platbě vodného a stočného  

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Úhradu vodného, stočného ve výši 80 % vícenákladů provede městys Višňové. (Výpočet 

základu bude proveden účetní PO jako průměr 3 zúčtovacích obdobích.)  

Příloha č. 5. 

           Pro 6, zdrželo se 0, proti 0  

 

Usnesení bylo přijato  

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

7. 

Smlouvy 

a) DPS – byt č. 2  

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. 2, a to s xxx xxx, nar. xxx, Morašice xx, a to od 1. 8. 2020. 

Příloha č. 6. 

 

           Pro 6, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

V 19.00 hod. starosta 22. zasedání zastupitelstva ukončil.  

Višňové dne 17. 7. 2020  

Zapsal: Pavel Havelka 

   

 

 

 

 

 

 

                                       Starosta Vladimír Korek – v. r. 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

…………………………….. – v. r. 

 

……………………………. – v. r. 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na fyzické a elektronické úřední desce dne: 23. 7. 2020 

 

 

 

Sňato z fyzické i elektronické úřední desky dne: 

 

 

 


