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Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového  

zahájeného dne 18. prosince 2020 v 18,00 hod. 

 

Přítomni:   Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Martin Chládek, Karel Adámek, 

Václav Adámek, Tomáš Jelínek, Jan Šnábl, Miroslav Svoboda      

        Počet: 9 

 

Omluveni: Josef David, Jakub Buchta  

Počet: 2 

 

Hosté:                

 

1. 

Přivítání členů zastupitelstva, hostů 

Starosta v 18.00 hod. zahájil v zasedací místnosti hasičské zbrojnice 26. 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 10. 12. 2020 doposud.  

 

2. 

Schválení programu 26. zasedání zastupitelstva 

Návrh programu, který byl zveřejněn 10. 12. 2020  

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo schvaluje program 26. zasedání: 

1. Přivítání členů zastupitelstva, hostů 

2. Schválení programu 26. zasedání  

3. Stanovení ověřovatelů zápisu, zapisovatel   

4. Ekonomika  

a) Rozpočtové opatření  

b) Zápis z dílčího přezkumu hospodaření městyse  

c) Zhodnocení roku 2020 

d) Cyklopenzion  

e) Strategický plán rozvoje městyse Višňového – novelizace  

f) Změna poskytovatele právního informačního systému, manažerského systému 

g) Schválení mimořádné odměny uvolněnému zastupiteli 

h) Směrnice sociálního fondu  

i) Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2021  

j) Zpráva z jednání Finančního výboru  

k) Individuální dotace za rok 2020, pro rok 2021 

l) Rozhodnutí o poskytnutí finanční dotace 

m) Rozpočet městyse Višňové na rok 2021 – rozpočty městyse, sociálního fondu, fondu 

obnovy 

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

6. ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 

7. Smlouvy 

a) Změna výše nájemného za plynárenské zařízení  

8. Nemovitosti 

a) Žádost o nájem pozemku  

b) Nákup pozemků  

c) Podnikatelské nájmy  

d) Odkup podílů na pozemcích pod sokolovnou 

e) Stavební místa pro výstavbu garáží  

9. Stavební akce 

a) Kolumbárium hřbitova 
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b) Multifunkční kulturní centrum – Višňové  

c) Budova č. p. 127 

d) Cyklopenzion  

e) Šatny ke školní tělocvičně  

10. Žádosti, nabídky, informace 

a) Žádost o stavbu RD  

b) Workoutové hřiště    

c) Žádost o změnu územního plánu  

d) Výzvy občanům  

e) Obecní les 

f) Dobíjecí stanice elektro 

Program byl doplněn o tyto body: 

4. Ekonomika 

 n) Převod majetku 

 o) Pracovní pozice  

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

a) Odpisový plán na rok 2021 

b) Směrnice o fondu investic 

c) Směrnice o postupu při vymáhání pohledávek 

d) Směrnice o rezervním fondu  

7. Smlouvy 

 b) Žádost o nastavení nových podmínek spolupráce 

9. Stavby  

 f) Chodník s dešťovou kanalizací – III. etapa 

10. Žádosti, nabídky, informace 

 g) Nabíjecí stanice 

 h) Poděkování Linky bezpečí  

Z programu vyloučen bod: 

9. Stavební akce 

 d) Cyklopenzion – program bodu zařazen do bodu 4 d) 

 
            Pro 9, 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 26. zasedání: Tomáš Jelínek, Karel Adámek  

 

            Pro 7, zdrželo se 2, proti 0  

Pro: Pavel Havelka, Vladimír Korek, Miroslav Svoboda, Vladimír Vališ, Martin Chládek, Jan Šnábl, 

Václav Adámek. 

Zdržel se: Tomáš Jelínek, Karel Adámek   

Usnesení bylo přijato. 

 

4. 

Ekonomika 

a) Rozpočtové opatření  

Rozpočtové opatření č. 11 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Rozpočtové opatření č. 11 za listopad 2020, jenž provedl starosta na základě pověření. 

 

Příloha č. 1. 
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b) Zápis z dílčího přezkumu hospodaření městyse 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Višňové, které se uskutečnilo ve dne 23. a 

24. listopadu 2020. 

Příloha č. 2. 

 

c) Zhodnocení roku 2020 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Zprávu přednesenou starostou, ve které zhodnotil rok 2020 za úřad městyse a městys Višňové. 

 

d) Cyklopenzion  

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informace týkající ekonomiky Cyklopenzionu uplynulých let 2014 – 2020. 

- Informace týkající se možností rekonstrukce penzionu na nájemní byty za podpory dotačních 

prostředků.  

Bod bude řešen na příštích zastupitelstvech. 

 

e) Strategický plán rozvoje městyse Višňového – novelizace 2020 

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- směrnici Strategického plánu rozvoje městyse Višňového – novelizaci 2020. 

Příloha č. 4.  

           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  

 

 

f) Změna poskytovatele právního informačního systému, manažerského systému 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informace týkající změny poskytovatele právního informačního sytému a manažerského 

systému, kterým se stala společnost ATLAS software a.s. Holandská 2, 639 00 Brno. 

 

g) Schválení mimořádné odměny uvolněnému zastupiteli. 

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- V souladu s paragrafem 76 zákona č. 128/2000 Sb. Zastupitelstvo městyse souhlasí 

s poskytnutím mimořádné odměny starostovi Mgr. Vladimíru Korkovi za rok 2020 ve výši 

25.000, - Odměna se poskytuje za mimořádný rozsah přípravy a vedení investičních akcí 

(oprava střechy školy, příprava 2 lokality pro rodinné domy, multifunkční centrum ve dvoře, 

rekonstrukce polyfunkčního domu čp. 127) Dále za osobní přípravu a vedení výběrových 

řízení (přesun katodové ochrany, nové vozidlo pro údržbu městyse a dalších menších 

stavebních akcí) A v neposlední řadě za vzorné a platné zastupování městyse ve svazku obcí 

Moravia, svazku obcí Daníž, Energoregionu 2020 a Znojemském regionálním rozvoji. Tyto 

jeho aktivity jsou velkým nejen finančním přínosem pro městys. 

Bude vyplaceno za leden 2021. 

Příloha č. 5.  

           Pro 8, zdrželo se 1, proti 0  

Pro: Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Jan Šnábl, Miroslav Svoboda, Václav Adámek, Karel Adámek, 

Tomáš Jelínek, Martin Chládek 

Zdržel se: Vladimír Korek  

Usnesení bylo přijato.  
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h) Směrnice sociálního fondu 

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

Dodatek č. 1 Směrnice sociálního fondu městyse Višňové. 

Příloha č. 6.  

           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  

 

 

i) Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2021 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informace týkající rozúčtování nákladů na komunální odpad za rok 2019. 

- Informace ve věci změn v oblasti odpadů přednesené zástupcem svozové firmy AVE Třebíč 

Petrem Holubářem dne 14. 12. 2020 o výhledech pro rok 2021. 

 

 

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

Obecně závaznou vyhlášku městyse Višňové č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 

kterým stanovuje sazbu poplatku ve výši 640,- Kč na osobu za kalendářní rok. 

Příloha č. 7.  

           Pro 8, zdrželo se 1, proti 0  

Pro: Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Jan Šnábl, Miroslav Svoboda, Václav Adámek, Karel Adámek, 

Tomáš Jelínek, Vladimír Korek 

Zdržel se: Martin Chládek 

Usnesení bylo přijato.  

 

 

j) Zpráva z jednání Finančního výboru  

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Zprávu z 10. jednání Finančního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňového ze dne 11. 12. 

2020 

 

k) Individuální dotace za rok 2020, pro rok 2021  

Individuální dotace za rok 2020 

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- na základě předloženého vyúčtování čerpání dotací takto: 

     Přidělená dotace  závěr vyúčtování 

Tělovýchovná jednota Višňové      48 000 Kč   vrátit poskytovateli 7 155 Kč  

Tělovýchovná jednota Višňové    100 000 Kč   účel dotace splněn 

Římskokatolická farnost Višňové     25 000 Kč   účel dotace splněn 

Myslivecký spolek Stará hora Višňové       5 000 Kč   účel dotace splněn 

Sbor dobrovolných hasičů Višňové    20 000 Kč   účel dotace splněn 

ZO Českého zahrádkářského svazu     27 000 Kč   účel dotace splněn 

Divadelní spolek Návrat      15 000 Kč   vrátit poskytovateli 11 639 Kč 

Lubomír Molík          7 000 Kč   účel dotace splněn 

Příloha č. 8.  

           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  
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Individuální dotace za rok 2021 

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- na základě předložených žádostí poskytnutí individuálních dotací na rok 2021 v souladu 

s podmínkami následného uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru, který je přílohou takto:   

     Přidělená dotace    

Tělovýchovná jednota Višňové      55 000 Kč     

Tělovýchovná jednota Višňové    100 000 Kč    

Myslivecký spolek Stará hora Višňové       5 000 Kč    

Sbor dobrovolných hasičů Višňové    30 000 Kč    

ZO Českého zahrádkářského svazu     30 000 Kč    

Divadelní spolek Návrat        6 000 Kč    

Český svaz včelařů ZO       25 000 Kč  

- vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Višňového roku 2021. 

Příloha č. 9.  

           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  

 

 

l) Rozhodnutí o poskytnutí finanční dotace  

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informace o příchozí úhradě zbylé částky dotace na účet ČNB na akci Opravy střechy ZŠ 

z prostředků MF ve výši 177.928,70 ze dne 19. 11. 2020. 

Příloha č. 10 

 

m) Rozpočet městyse Višňového na rok 2021, rozpočet sociálního fondu městyse Višňového na 

rok 2021, rozpočet Fondu obnovy VKČOV na rok 2021 

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Rozpočet městyse Višňového na rok 2021, sociálního fondu na rok 2021 a Fondu obnovy 

VKČOV na rok 2021. Rozpočet je sestaven schodkový. 

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, schválen na dnešním zasedání, tj. 18. 12. 2020. Po tomto 

schválení se stává rozpočtem městyse Višňového pro rok 2021.  

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 dotací – 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.) a jejich realizaci. 

- Vypořádání transferů, upřesnění výše transferů (např. rozpis souhr. vztahu od JMK a 

ostatních institucí) 

Dále pověřuje starostu ke schvalování ostatních 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. 11. 

                                                                                              Pro 9, zdrželo se 0, proti 0    

Usnesení bylo přijato. 
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n) Převod majetku  

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Převod majetku Přílohou č. 11 k Dodatku č. 3 ke zřizovací listině ze dne 1. 3. 2009 

příspěvkové organizace Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové k 

hospodaření, a to Vodovodní přípojku č.p. 245 v hodnotě 9.151,00 Kč k 18. 12. 2020. 

Příloha č. 12.  

           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  

 

 

o) Pracovní pozice  

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Prodloužení pracovní smlouvy s xxx xxx do 30. 6. 2021, a to na základě prodloužení dohody 

s ÚP Znojmo na pozici pracovníka VPP. 

           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  

 

 

5. 

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

a) Odpisový plán na rok 2021 

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Odpisový plán VKČOV na rok 2021. 

Příloha č. 13.  

           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

 

b) Směrnice o fondu investic 

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Směrnici o fondu investic VKČOV (vnitřní směrnice č. 8). 

Příloha č. 14.  

           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

 

c) Směrnice o postupu při vymáhání pohledávek 

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Směrnici o postupu při vymáhání a odpisu pohledávek VKČOV (vnitřní směrnice č. 4). 

Příloha č. 15.  

           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

 

d) Směrnice o rezervním fondu  

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Směrnici o rezervním fondu VKČOV (vnitřní směrnice č. 9). 

Příloha č. 16.  

           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0 

Usnesení bylo přijato. 
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6. 

ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 

- Bude předmětem na příštích zasedáních. 

 

7. 

Smlouvy  

a) Změna výše nájemného za plynárenské zařízení 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informaci o změně výše regulovaného nájemného za plynárenské zařízení od 1. 1. 2021, která 

se váže k platné Smlouvě o nájmu č. 4000203801. Nově stanovená výše regulovaného 

nájemného činí 2236 Kč. 

Příloha č. 17.  

 

b) Žádost o nastavení nových podmínek spolupráce 

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  návrh příspěvku na svoz kontejnerů ve prospěch Diecézní charity Brno a společnosti Dimatex, 

a to ve výši 1100 Kč/kontejner/rok, což činí 92 Kč/kontejner/měsíc. 

Příloha č. 18. 

             Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

 

8. 

Nemovitosti  

a) Žádost o nájem pozemku 

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- pronájem pozemku p. č. 3317/30 o výměře 225 m2 za účelem zahrady panu xxx xxx, nar. 

Xxx, Višňové xx, a xxx xxx, nar. xxx, Dolní Rožínka xx, 592 51 Dolní Rožínka, a to za cenu 

5 Kč/m2/rok od 1. 1. 2021.  

Příloha č. 19. 

            Pro 9, zdrželo se 0, proti 0  

Usnesení bylo přijato.  

 

 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Překupní právo k pozemku p. č. 3317/30 o výměře 225 m2 panu xxx xxx, nar. Xxx, Višňové 

xx, a xxx xxx, nar. xxx, Dolní Rožínka xx, 592 51 Dolní Rožínka. 

            Pro 0, zdrželo se 0, proti 9  

Usnesení nebylo přijato.  

 

 

 

 

b) Nákup pozemků  

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Pověřuje starostu nákupem pozemků pro městys Višňové za dohodnutou cenu. 

                                                                                          Pro 9, zdrželo se 0, proti 0 

Usnesení bylo přijato.  
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c) Podnikatelské nájmy  

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Možnost snížení výše nájemného jako formu podpory místních podnikatelů, postižených 

důsledkem současného nouzového stavu. Podnikatelé, kteří mají omezení provozu v obecních 

nájemních provozovnách, mají možnost požádat zastupitelstvo městyse o snížení. 

                                                                  Pro 9, zdrželo se 0, proti 0  

Usnesení bylo přijato.  

 

 

d) Odkup podílů na pozemcích pod sokolovnou 

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Pověřuje starostu jednáním ve věci podmínek a přípravou výkupu podílů na pozemcích p. č. 

3920/17, 1420/30 a 1571/16 v k. ú. Višňové.  

Příloha č. 20. 

                                                                                           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informaci o nabídce pozemků v k. ú. Višňové firmou VIAGEM Praha 

- Informace Stáního pozemkového úřadu k pozemku p. č. 1420/30 k. ú. Višňové  

- Informaci Úřadu pro Zastupování státu ve věcech majetkových k pozemkům p. č. 3920/17 a 

1571/16 k. ú. Višňové.  

Příloha č. 21.  

 

e) Stavební místa pro výstavbu garáží 

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Pověřují Stavební výbor při Zastupitelstvu městyse Višňového vytvořením další etapy pro 

výstavbu garáží v prostoru za hřbitovem na pozemku p. č. 3131/30.  

Příloha č. 22. 

                                                                                           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

9. 

Stavební akce  

a) Kolumbárium hřbitova 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-   Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo, kterým se stanovuje skutečná cena díla na 120.698,95 včetně 

DPH, Protokol o předání a převzetí díla ze dne 11. 12. 2020.  

Příloha č. 23.  

 

 

b) Multifunkční kulturní centrum  

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  dokončenou projektovou dokumentaci Ing. Adama Dlabaje, chybí doložení dokladové části, 

podání žádosti o stavební povolení na StÚ Višňové. 

-  v průběhu víkendu bude podána společností Grantech s.r.o. Moravské Budějovice a starosty 

žádost o dotaci v rámci programu MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogramu 

117D8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.   

Příloha č. 24.  
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c) Budova č. p. 127  

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  uzavření Smlouvy o dílo č. 03/2020 s Ing. Václavem Pelouškem na projektovou dokumentaci 

s názvem Višňové – polyfunkční dům, stavební úpravy – zateplení, oprava střechy, MŠ – výdejna a 

jídelna za cenu 74.500 Kč bez DPH na základě provedeného průzkumu trhu. 

Příloha č. 25.  

 

d) Cyklopenzion  

- program bodu zařazen do bodu 4 d) 

 

e) Šatny ke školní tělocvičně 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Nutnost vypracovat projektovou dokumentaci „Šatny ke školní tělocvičně, Višňové“. 

 

f) Chodník s dešťovou kanalizací – III. etapa  

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Souhlasí s převodem pozemků z majetku JMK na městys Višňové v návaznosti na stavbu 

Chodník s dešťovou kanalizací – III. etapa, a to zaměřených Geometrickým plánem č. 1061-

881/2020 ze dne 1. 12. 2020 Ing. Michalem Sochorem. Jedná se o tyto pozemky: 

3920/21 o výměře  170 m2 

3920/22     43 m2 

3920/23   381 m2 

3920/24   471 m2 

3920/25    104 m2  

Příloha č. 26.  

            Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  

 

 

10. 

Žádosti, nabídky, informace 

a) Žádost o stavbu RD 

- Bere na vědomí žádost o koupi pozemku na výstavbu RD. 

Příloha č. 27.  

 

b) Workoutové hřiště  

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  Informace o možnostech realizace workoutového hřiště ve Višňovém. 

-  informaci o inciativě zřízení posilovny v budově nákupního střediska Jednoty na náměstí. 

Zřizovatele posilovny při jednání s městysem zastupuje Jiří Maša. 

Příloha č. 28.  

 

c) Žádost o změnu územního plánu  

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Starosta představil zastupitelům potřebnost změny územního plánu. 

Bude řešeno na příštích zasedáních. 

Příloha č. 29 
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d) Výzvy občanům  

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  výsledek odeslaných výzev občanům v záležitostech vysazování stromů do obecních 

pozemků, parkování na veřejném prostranství, veřejné zeleni za účelem nápravy, který ne ve všech 

případech splnil účel.  

 

e) Obecní les  

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  informaci o probíhající samotěžbě a dalších postupech v těžbě 

-  o nutnosti provedení ošetření stromků z loňské výsadby proti okusu. Vybudování oplocenek 

bude provedeno zjara 2021.  

 

 

f) Nabíjecí stanice  

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  informaci společnosti CEO ejoin CZ s.r.o. a Bioelektro Energy 3 ve věci nabíjecích stanic pro 

kola. 

Příloha č. 30. 

 

g) Poděkování Linky bezpečí Výzvy občanům  

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  poděkování Linky bezpečí, z.s. za podporu činnosti městysem Višňové. 

Příloha č. 31. 

 

 

Ve 20.45 hod. starosta 26. zasedání zastupitelstva ukončil.  

Višňové dne 18. prosince 2020  

Zapsal: Pavel Havelka 

   

 

 

 

                                       Starosta Vladimír Korek – v. r. 

Ověřovatelé: 

 

Karel Adámek – v. r. 

Tomáš Jelínek – v. r. 

 

 

 

Vyvěšeno na fyzické a elektronické úřední desce dne: 21. 12. 2020 

 

 

Sňato z fyzické i elektronické úřední desky dne: 


