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Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového  

zahájeného dne 10. září 2020 v 18,00 hod. 

 

Přítomni:   Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Jan Šnábl, Jakub Buchta, Martin 

Chládek, Tomáš Jelínek, Václav Adámek, Josef David, 

        Počet: 9 

 

Omluveni: Miroslav Svoboda, Adámek Karel  

Počet: 2 

 

Hosté:  Pytlíková Marie, Ševčíková Marie, Adámková Božena, Vyhnálková Jitka, Strnadová Jiřina, 

Havlíková Ilona, Havlík Ivan, Machová Eva, Svoboda Pavel, Svobodová Kamila              

 

 

1. 

Přivítání členů zastupitelstva, hostů 

Starosta v 18.00 hod. zahájil v kanceláři starosty 23. 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. 9. 2020 doposud.  

 

2. 

Schválení programu 23. zasedání zastupitelstva 

Návrh programu, který byl zveřejněn 2. 9. 2020  

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo schvaluje program 23. zasedání: 

1. Přivítání členů zastupitelstva, hostů 

2. Schválení programu 23. zasedání  

3. Stanovení ověřovatelů zápisu, zapisovatel   

4. Bytový dům v lokalitě Rajčula – petice občanů  

5. Ekonomika  

a) Rozpočtové opatření  

b) Protokol o kontrole VZP  

c) Nová obecní vyhláška – oceňování pozemků 

d) Sdělení JMK o nepřidělení dotace  

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

a) Schválení odměny  

b) Účetní uzávěrka – II. čtvrtletí 2020 

c) Kanalizační přečerpávačky  

d) Žádost o převod peněžních prostředků z Rezervního fondu 

e) Plán obnovy VKČOV – na vědomí 

7. ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 

a) Rozpočtové opatření 

b) Změna odpisového plánu 

c) Výjimka mateřské školy  

d) Investiční příspěvek  

8. Smlouvy 

a) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

b) Nájemní byt v DPS č. 2  

c) Smlouvy s Nadací ČEZ  

9. Nemovitosti 

a) Žádosti o koupi pozemků 

b) Ukončení výpůjčky  

c) Informace k pozemku p. č. 2523/68 
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10. Stavební akce 

a) Chodník s dešťovou kanalizací – III. etapa 

b) Pod Starou horou – II. etapa 

c) Rybníček v Dědině 

d) Kolumbárium hřbitova 

e) Oprava místních komunikací  

f) Multifunkční kulturní centrum – Višňové  

g) Oprava vodoteče 2020 

h) Chráněné bydlení  

i) Nová ulice  

j) Budova č.p. 127 

k) Cyklopenzion  

11. Žádosti, nabídky, informace 

a) Neudělení dotací 

b) Vozidlo údržby 

c) Žádost o stavbu RD  

d) Závěrečný účet Moravia 

e) Žádosti o bydlení 

f) Žádost o dotaci na zmírnění dopadů kůrovce 

g) Žádost o výsadbu stromů Nadace ČEZ  

 

Program byl doplněn o tyto body: 

5. Ekonomika 

 e) Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací  

f) Individuální dotace roku 2020 – způsob hodnocení vyúčtování   

g) Daň z nemovitostí dle Zákona č. 338/1992  

7. ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 

             e) Jmenování členů do školské rady 

9. Nemovitosti 

 d) Předběžný souhlas s prodejem  

 e) Zpětný odkup pozemku  

10. Stavby 

 l) Oprava střechy ZŠ 

11. Žádosti, nabídky, informace 

 h) Poděkování zastupitelstvu 

 i) Místní akční skupina Znojemské vinařství  

 
            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 23. zasedání: Jelínek Tomáš, Adámek Václav 

 

            Pro 6, zdrželo se 2, proti 0    

Zdržel se: Jelínek Tomáš, Adámek Václav 

Usnesení bylo přijato. 

 

18.07 příchod Jakub Buchta 
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4. 

Bytový dům v lokalitě Rajčula – petice občanů  

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Petici podanou na úřadu městyse dne 31. 8. 2020 s názvem „Za zrušení záměru výstavby 

bytového domu v lokalitě 04 – rodinné domy „Rajčula“ a za změnu územního plánu městyse 

Višňové“. 

Příloha č. 1. 

 

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Pověření starosty k jednání s firmou JOKA Moravský Krumlov ve věci zastavení stavebního 

záměru bytového domu na Rajčuli. 

                                                                                         Pro 9, zdrželo se 0, proti 0 

Usnesení bylo přijato.  

Zastupitelstvo bere na vědomí, že pozemek 1422/97 bude zahrnut v příští změně územního plánu, a to 

jako zeleň. 

 

 

5. 

Ekonomika 

a) Rozpočtové opatření  

Rozpočtové opatření č. 7/2020 – červenec 2020, č. 8/2020 – srpen 2020 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Rozpočtové opatření č. 7 za červenec 2020, č. 8. za srpen 2020, jenž provedl starosta na 

základě pověření. 

Příloha č. 2. 

 

b) Protokol o kontrole VZP 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Protokol o kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 

povinností plátce pojistného, kterou za VZP provedla Milada Schmiedová, a to za období 1. 3. 

2017 – 31. 5. 2020. 

Příloha č. 3 

 

c) Nová obecní vyhláška – oceňování pozemků 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Podklady připravené Stavebním výborem při Zastupitelstvu městyse Višňového: 

. ceny sítí I. etapy Pod Starou horou 

. návrh cen pozemků 

. stanovisko stavebního výboru 

. soupis vykoupených pozemků pro II. etapu. 

Příloha č. 4. 

 

d) Sdělení JMK o nepřidělení dotace  

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informace o neudělení dotací z rozpočtu JMK v programech Podpora jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí JMK na období 2017 – 2020, Podpora rozvoje venkova v JMK pro 

rok 2020 - úroky z úvěrů, pořízení projekční techniky. 

Příloha č. 5.   
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e) Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informace o podání žádosti na ÚČETNÍ KANCELÁŘ Ing. Hutař s.r.o. nám. 8. května 1, 

Hrotovice 675 55, IČ: 269 39 312, za účelem vykonání veřejnosprávní kontroly u 

příspěvkových organizací zřizovaných městysem Višňové. 

 

f) Individuální dotace roku 2020 – způsob hodnocení vyúčtování   

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Způsob posuzování individuálních dotací poskytnutých pro rok 2020 městysem Višňové. 

Příloha č. 6. 

           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0  

Usnesení bylo přijato.  

 

 

g) Daň z nemovitostí dle Zákona č. 338/1992  

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Ponechání daně z nemovitých věcí pro katastr městyse Višňového ve stávající výši.  

                                                Pro 9, zdrželo se 0, proti 0  

Usnesení bylo přijato.  

 

 

6. 

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

a) Schválení odměny 

- Nebude projednáváno.  

 

b) Účetní závěrka – II. čtvrtletí 2020  

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Účetní závěrku k 30. 6. 2020 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha). 

Příloha č. 7. 

 

c) Kanalizační přečerpávačky  

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  uzavření s provozovateli čerpacích šachet Smlouvy o údržbě čerpacích šachet pro tlakovou 

kanalizaci mezi nimi a VKČOV dle přiloženého vzoru. 

Příloha č. 8. 

 

d) Žádost o převod peněžních prostředků z Rezervního fondu 

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Převod finančních prostředků z Rezervního fondu VKČOV Višňové, PO do Investičního 

fondu VKČOV Višňové, PO a to ve výši 150.000,-- Kč. Důvod: nedostačující výše peněžních 

prostředků v Investičním fondu na pokrytí plánovaných výdajů fondu v roce 2020.  

- Ukládá povinnost pro VKČOV Višňové, PO převést za rok 2020 z investičního fondu 

jmenované organizace na účet fondu obnovy městyse 200.000,-- Kč. Převod finanční částky 

PO provede do 31. 12. 2020 (viz Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového dne 

21. 11. 2019).  

Příloha č. 9. 

           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0    

Usnesení bylo přijato.  
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e) Plán obnovy VKČOV 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Plán obnovy VKČOV Višňové, PO, ze dne 24. 6. 2019.  

Příloha č. 10. 

 

7. 

ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 

a) Rozpočtové opatření  

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Změnu rozpočtu ze dne 20. 8. 2020 schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Příloha č. 11. 

           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0    

Usnesení bylo přijato.  

 

 

b) Změna odpisového plánu 

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Změnu odpisového plánu na rok 2020 s platností od 1. 8. 2020. Ke změně dochází na základě 

pořízení investičního majetku ve výši 68.070,-- Kč.  

 Příloha č. 12. 

           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0  

Usnesení bylo přijato  

 

 

c) Výjimka v mateřské škole 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy o předškolním vzdělávání dle vyhlášky 

č. 14/2005 Sb. (Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí). 

Příloha č. 13. 

 

d) Investiční příspěvek 

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Ponechání nevyčerpaného investičního příspěvku na Fondu investic ZŠ a MŠ Višňové 

s uplatněním v roce 2021, který vznikl úsporou při pořizování investic v roce 2020 ve výši 58.846,-- 

Kč.  

Příloha č. 14. 

           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0    

Usnesení bylo přijato.  

 

 

e) Jmenování členů do školské rady 

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo městyse Višňového jmenuje: 

- Jana Šnábla a Pavla Havelku jako zástupce pro nastávající období do školské rady ZŠ a MŠ 

Višňové, okres Znojmo, PO. 

           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0    

Usnesení bylo přijato.  
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8. 

Smlouvy  

a) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030059211/001  

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-1030059211/001 s E.ON 

Distribuce, a.s. České Budějovice, IČ 28085400, s názvem „Višňové, přípojka kNN Mgr. 

Kucková Miluše“, cena věcného břemene 5400,- Kč bez DPH“. 

Příloha č. 15. 

                                                                                           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

 

b) Nájemní byt v DPS č. 2 

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Zrušení usnesení z bodu 7 a) Smlouvy – DPS - byt č. 2, které bylo přijato na 22. zasedání 

Zastupitelstva městyse Višňového dne 17. července 2020, kterým bylo schváleno uzavření 

Smlouvy o nájmu v bytu DPS Višňové na byt č. 2 s paní xxx xxx, a to od 1. 8. 2020. Důvod: 

Paní xxx xxx požádala dne 28. 7. 2020 z rodinných důvodů o zrušení nájemního bydlení 

v DPS. 

- Uzavření Smlouvy o nájmu v bytu DPS Višňové na byt č. 2 s panem xxx xxx, nar. xxx, 

Hrádek xx, a to počínaje dnem 1. 10. 2020.   

Příloha č. 16. 

                                                                                         Pro 9,  zdrželo se 0, proti 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

 

c) Smlouvy s Nadací ČEZ  

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku JHM PR 20/4734 s Nadací ČEZ, IČ 26721511, na 

nadační příspěvek ve výši 150.000,-- na projekt s názvem „Oprava vodoteče Višňovského 

potoka 2020“. 

Příloha č. 17. 

           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

 

9. 

Nemovitosti  

a) Žádosti o koupi pozemků 

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Záměr prodeje části pozemku p. č. 3898/6 o výměře cca 75 m2, viz zákres, a to za cenu 100,-- 

Kč/m2. 

- Záměr prodeje části pozemku p. č. 172/140 o výměře cca 9 m2, a to za cenu 105,-- Kč/m2.  

Příloha č. 18. 

                                                                                         Pro 9,  zdrželo se 0, proti 0 

Usnesení bylo přijato.  
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b) Ukončení výpůjčky  

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 1. 8. 2014 s paní xxx xxx, Višňové xx, a to dohodou 

k 30. 9. 2020.  

Příloha č. 19. 

                                                                                         Pro 9,  zdrželo se 0, proti 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

 

c) Informace k pozemku p. č. 2523/68 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  informaci v záležitosti žádosti o podání vysvětlení o způsobu užívání pozemku p. č. 2523/68 

panem xxx xxx.  

-  Vysvětlení JUDr. Frélichovou k předvolání k podání vysvětlení xxx xxx. 

Příloha č. 20. 

 

d) Předběžný souhlas s prodejem  

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Předběžný souhlas s prodejem části pozemku p. č. 1422/59, 2512/1 v k. ú. Višňové společnosti 

E.ON Distribuce a.s. za účelem umístění trafostanic. 

                                                                                         Pro 9,  zdrželo se 0, proti 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

 

e) Zpětný odkup pozemku  

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Nevyužívá předkupního práva k pozemkům parc. čísel 3325/62 o výměře 682 m2 a 3325/63 o 

výměře 732 m2 k. ú. Višňové a současně souhlasí s předloženou Kupní smlouvou uzavřenou 

mezi xxx xxx, narozenou xxx, na straně prodávající a manželi xxx xxx, nar. xxx, a xxx xxx, 

nar. xxx, na straně kupujících za podmínky, že toto předkupní právo a výhrada zpětné koupě 

zůstanou zachovány v nezměněném rozsahu i po převodu vlastnického práva na nabyvatele.  

Příloha č. 21. 

                                                                                         Pro 9,  zdrželo se 0, proti 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

 

10. 

Stavební akce  

a) Chodník s dešťovou kanalizací – III. etapa 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  informace z průběhu stavby. 

 

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2020 s Miloš Ryšavý, stavební a obchodní 

firma, s.r.o., IČ 28315049, která stanovuje konečnou cenu díla po provedených více a méněpracích na 

3.293.869,-- Kč bez DPH. 

Příloha č. .22 

           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  
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b) Pod Starou horou – II. etapa 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  informace o jednáních s E.ON, Net4Gas. 

-  nutnost dořešit zastupitelstvem zastavovací situaci pro danou lokalitu.  

 

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového pověřuje: 

- Stavební výbor při Zastupitelstvu městyse Višňové zpracováním podkladů, podmínek pro 

zadání vypracování zastavovací situace, podkladů pro přeložení vedení VN a katodové 

ochrany včetně výběrového řízení. 

Příloha č. 23.  

           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  

 

 

c) Rybníček v Dědině 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  informace o postupu jednotlivých kroků v otázce projektové dokumentace. 

 

d) Kolumbárium hřbitova 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  informace o přípravě podkladů pro vybudování kolumbária. 

  

e) Opravy místních komunikací 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  opravu zápisu z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového ze dne 25. června 2020 bodu 9 

f ) Stavební akce - Opravy místních komunikací, a to na „informace o provedeném průzkumu trhu na 

Opravy místních komunikací městyse. Nejvýhodnější nabídku předložila Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje, IČ 709325781. Rozsah prací bude limitován. Maximální výše oprav 160.000,-- 

Kč bez DPH.“ 

Příloha č. 24. 

 

f) Multifunkční kulturní centrum  

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  informace o postupu jednotlivých kroků v otázce projektové dokumentace. 

 

g) Oprava vodoteče 2020  

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  informace o přípravách firmy VALDASTAV s.r.o. na zahájení prací smluveného díla.  

 

 

h) Chráněné bydlení  

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  informaci starosty o schůzce se zástupcem JMK paní Šteflovou dne 18. 9. 2020 v dané 

záležitosti výstavby chráněného bydlení ve Višňovém. 
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i) Nová ulice 

- Bude předmětem jednání na příštích zasedáních. 

 

j) Budova č.p. 127  

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Zahájení stavební akce – zahájením příprav a podkladů stavby. 

- Pověření Stavebního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňového zahájením výběrového 

řízení za účelem zpracování projektové dokumentace na opravu střechy a fasády potřebné pro 

akci „Udržovací práce na budově mateřské školy městyse Višňové“. 

- Zahájení stavby. 

           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0  

Usnesení bylo přijato.  

 

k) Cyklopenzion  

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Ekonomickou bilanci Cyklopenzionu Višňové za roky 2015 až 2020. 

- Podání žádosti o podporu na Státní fond podpory investic v dotačním titulu COVID – 

Ubytování.   

- Informaci o možnosti podání žádosti o dotaci v Podprogramu Podpora výstavby, obnovy a 

provozování komunální infrastruktury – rekonstrukce penzionu na byty. 

Příloha č. 25. 

 

l) Oprava střechy ZŠ  

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 29. 8. 2020. 

Příloha č. 26.   

 

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s OSP, spol. s r.o., IČ 44026421, která stanovuje 

změny ve specifikaci díla. Konečná cena díla se nemění. 

Příloha č. 27. 

           Pro 8, zdrželo se 1, proti 0   

 

Pro: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Jan Šnábl, Jakub Buchta, Martin Chládek, 

Tomáš Jelínek, Václav Adámek 

Zdržel se: Josef David 

Usnesení bylo přijato.  

 

11. 

Žádosti, nabídky, informace 

 

a) Neudělení dotací  

- Projednáno v bodě 4 d).  

 

b) Vozidlo údržby 

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Pověření Stavebního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňového zpracováním dokumentace 

potřebné pro realizaci nákupu „Vozidlo údržby, Višňové“, zpracováním zadávacích 

podmínek, provedením výběrového řízení. 

- Provedení nákupu v roce 2021. 

           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  
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c) Žádosti o stavbu RD  

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  podané žádosti o stavební pozemky na výstavbu rodinných domů. 

Příloha č. 28.  

 

d) Závěrečný účet Svazku obcí MORAVIA 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  Závěrečný účet Svazku obcí MORAVIA za rok 2019 ze dne 10. 6. 2020. 

Příloha č. 29.   

 

e) Žádost o bydlení   

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  žádosti o nájemní bydlení. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu dalším jednáním.  

Příloha č. 30. 

 

f) Žádost o dotaci na zmírnění dopadů kůrovce 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  podání žádosti o dotaci na MZe na zmírnění dopadů kůrovce za rok 2019. 

 

g) Žádost o výsadbu stromů Nadace ČEZ 

- Žádost projednána v bodě 8 c). 

 

h) Poděkování zastupitelstvu  

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  poděkování občanů bydlících v části obce pod sokolovnou za zbudování chodníku. 

Příloha č. 31.  

 

i) Místní akční skupina Znojemské vinařství 

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  zařazení svého území do území působnosti MAS Znojemské vinařství, z.s. na období 2021 - 

2027. 

           Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  

 

Ve 21:04 hod. starosta 23. zasedání zastupitelstva ukončil.  

Višňové dne 10. září 2020  

Zapsal: Pavel Havelka 

 

 

                                       Starosta Vladimír Korek – v. r. 

Ověřovatelé: 

Jelínek Tomáš – v. r. 

Adámek Václav – v. r. 

 

Vyvěšeno na fyzické a elektronické úřední desce dne: 18. 9. 2020 

 

Sňato z fyzické i elektronické úřední desky dne: 


