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Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového  

zahájeného dne 29. července 2021 v 18,00 hod. 

 

Přítomni:   Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ (příchod 18.21), Martin Chládek, 

Václav Adámek, Tomáš Jelínek, Karel Adámek, Jakub Buchta   

        Počet: 8  

 

Omluveni:       Jan Šnábl, Miroslav Svoboda, Josef David 

Počet: 3 

 

Hosté:                

 

 

1. 

Přivítání členů zastupitelstva, hostů 

Starosta v 18.00 hod. zahájil v kanceláři starosty 33. 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 20.7. 2021 doposud.  

 

2. 

Schválení programu 33. zasedání zastupitelstva 

Návrh programu, který byl zveřejněn 20.7. 2021. 

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo schvaluje program 33. zasedání: 

1. Přivítání členů zastupitelstva, hostů 

2. Schválení programu 33. zasedání  

3. Stanovení ověřovatelů zápisu, zapisovatel   

4. Ekonomika  

a) Rozpočtové opatření č.  

b) OZV za odpady pro rok 2022 

c) OZ pravidla pro prodej pozemků – ceny  

d) Výtěžek z dobrovolného vstupného Višňovského kulturního léta 2021 – dar na obce 

postižené tornádem (II. část filmového promítání) 

e) Znojemský regionální rozvoj – likvidace 

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

a) Účetní závěrka k 30.6.2021 

6. ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 

a) Účetní závěrka k 30. 6. 2021 

7. Smlouvy 

8. Nemovitosti 

a) Prodej pozemku  

b) Nákup pozemků  

c) Stavební pozemek  

9. Stavební akce 

a) Šatny ke školní tělocvičně  

b) Budova č. p. 127  

c) Cyklopenzion  

d) Oprava vodoteče, etapa 2021  

e) Prodej M-25 

f) Parkovací plocha v ulici v Sádku  

g) Chodník ke škole 

h) Pod Starou horou – II. Etapa  

i) Přeložka anodového uzemnění 
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j) Chráněné bydlení  

k) Nová ulice  

l) Opravy místních komunikací 

m) Dešťová kanalizace a komunikace ke sběrnému dvoru 

10. Žádosti, nabídky, informace 

a) Žádosti o výstavbu RD 

b) OZV regulace užívání zábavné pyrotechniky – stížnosti  

 

Do programu zastupitelstva doplněno: 

4. Ekonomika 

 f) Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  

g) Účetní závěrka k 30. 6. 2021 městyse Višňového 

 h) Pracovní pozice referenta 

 i) Dar občanům – kalendáře na rok 2022 

6. ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 

 b) Žádost o souhlas s realizací veřejné zakázky 

7. Smlouvy 

 a) Smlouva s OSA  

8. Nemovitosti 

 d) Nájemné 

9. Stavební akce 

 n) Garáže 

 o) Osvětlení místa pro přecházení  

10. Žádosti, nabídky, informace  

 c) Údržba cest a veřejné zeleně  

Z programu vyňato: 

 

 

            Pro 7, 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 33. zasedání: Karel Adámek, Václav Adámek  

            Pro 7, zdrželo se 0, proti 0    

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4. 

Ekonomika 

a) Rozpočtové opatření č. 5 a 6   

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Rozpočtové opatření č. 5. za červen 2021, jenž provedl a schválil starosta na základě pověření. 

 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje:  

- Rozpočtové opatření č. 6 za červenec 2021. 

Příloha č. 1  

              Pro 7, zdrželo se 0, proti 0 

Usnesení bylo přijato.  
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b) Obecně závazná vyhláška městyse Višňové č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje:  

- Obecně závaznou vyhlášku městyse Višňového č. 1/2021 o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství. Ve vyhlášce stanovuje sazbu poplatku ve výši 740,- Kč/rok. 

Příloha č. 2  

              Pro 7, zdrželo se 0, proti 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

 

c) OZ pravidla pro prodej pozemků – ceny 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Podklady připravené Stavebním výborem při Zastupitelstvu městyse Višňového: 

. návrh cen pozemků zastupitelů,  

. soupis vykoupených pozemků pro II. etapu. 

 

18.21 – Příchod Vladimír Vališ 

 

d) Výtěžek z dobrovolného vstupného Višňovského kulturního léta 2021 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informaci o výtěžku z dobrovolného vstupného I. části programu Višňovského kulturního léta 

2021 ve výši 63.352 Kč. 

- Organizační zajištění II. části programu. 

- Obsazení u vstupu. 

 

 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje:  

- Doplnění výtěžku dobrovolného vstupného do částky 150.000,- Kč finančním darem 

z rozpočtu obce. Tato částka bude rozdělena a předána obcím postižených tornádem na Moravě.  

Bude rozděleno do obcí dle počtu obyvatel. 

              Pro 8, zdrželo se 0, proti 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

 

e) Znojemský regionální rozvoj – likvidace 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje:  

- Jmenování zástupci městyse Višňového starostu Vladimíra Korka a místostarostu Pavla 

Havelku ve společnosti Znojemský regionální rozvoj, o.p.s. za účelem zastupování městyse Višňového 

v procesu likvidace Znojemského regionálního rozvoje, o.p.s. s okamžitou platností. 

Příloha č. 3.  

              Pro 8, zdrželo se 0, proti 0 

Usnesení bylo přijato.  
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f) Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje:  

- Zrušení platnosti Vnitřní směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v účinnosti od 1. října 

2016, která byla schválena na 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového dne 30. 3. 2017. 

- V platnost Vnitřní směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 8. 2021. 

Příloha č. 4.  

              Pro 3, zdrželo se 2, proti 3 

Pro: Pavel Havelka, Vladimír Korek, Václav Adámek 

Zdržel se: Jakub Buchta, Karel Adámek 

Proti: Vladimír Vališ, Martin Chládek, Tomáš Jelínek 

Usnesení nebylo přijato.  

 

 

g) Účetní závěrka k 30. 6. 2021 městyse Višňového  

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje:  

- Účetní závěrku k 30. 6. 2021 městyse Višňového, kterou tvoří: 

. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu  

. Výkaz zisku a ztráty 

. Příloha 

. Rozvaha  

Příloha č. 5.  

              Pro 8, zdrželo se 0, proti 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

 

h) Pracovní pozice referenta 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informaci o výsledku provedeného výběrového řízení na pozici referent státní správy a 

samosprávy, administrativní pracovník (matrikář), neboť současná referentka odchází do 

starobního důchodu k 31. 8. 2021. 

 

i) Dar občanům – kalendáře 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje:  

- Věcný dar občanům, a to v podobě stolních kalendářů na rok 2022, které připraví firma F.R.Z. 

agency s.r.o., IČO 25553542, na základě smlouvy o dílo. Kalendáře budou distribuovány občanům 

v závěru roku. 

Příloha č. 6.  

              Pro 8, zdrželo se 0, proti 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

5. 

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

a) Účetní závěrka k 30. 6. 2021 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Účetní závěrku k 30. 6. 2021 VKČOV PO, a to: 

. Rozvaha 

. Výkaz zisku a ztráty 

. Příloha 

Příloha č. 7.  
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6. 

ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 

a) Účetní závěrka k 30. 6. 2021 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Účetní závěrku k 30. 6. 2021 VKČOV PO, a to: 

. Rozvaha 

. Výkaz zisku a ztráty 

. Příloha 

Příloha č. 8.  

 

b) Žádost o souhlas s realizací veřejné zakázky  

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje:  

- Žádost o souhlas s realizací veřejné zakázky na pořízení 10 ks tabletů pro výuku žáků. 

Pořízení tabletů bude hrazeno z dotace OP VVV „šablony III“. 

Příloha č. 9. 

              Pro 8, zdrželo se 0, proti 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

 

7. 

Smlouvy  

a) Smlouva s OSA 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Uzavření starostou licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl s OSA Praha, 

IČO 63839997, a to za provozování rozhlasového a televizního vysílání za rok 2021 ve výši 

22.242,58 včetně DPH.  

Příloha č. 10. 

 

8. 

Nemovitosti  

a) Prodej pozemku 

Část pozemku 3898/26 
Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  prodej pozemku ve vlastnictví městyse Višňového vyměřených Geometrickým plánem č. 

1080-149/2021 ze dne 3. 7. 2021 vypracovaným Ing. Pavlem Pexou, a to: 

. pozemek p. č. 3898/128 o výměře 239 m2 odděleného z pozemku 3898/26, a to firmě 

FRIGOYORK s.r.o. IČO: 63481618, Hviezdoslavova 545/41, 627 00 Brno zastoupené 

Markem Ševčíkem a Jiřím Adámkem za cenu 150 Kč/m2, celková kupní cena 35.850,-- Kč bez 

DPH.  

Záměr přijat na 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového dne 18. března 2021 v bodě 8 

a) Nemovitosti – prodej pozemku, souhlas s uložením věcného břemene.  

Na pozemku je možno vybudovat technickou infrastrukturu. 

Ke kupní ceně budou zahrnuty i veškeré náklady s prodejem pozemku (cena pozemku, DPH, 

GP). Tyto hradí kupující. Daň z nabytí hradí kupující a je poplatníkem. Poplatek vkladu do 

KN hradí kupující.  

 

Příloha č. 11. 

             Pro 8, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato. 
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Pozemek p. č. 3898/101 z pozemku 3898/6  

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  záměr prodeje pozemku p. č. 3898/101 o výměře 118 m2 městyse Višňového vyměřeného 

Geometrickým plánem č. 855-55/2014 ze dne 4. 2. 2015 vypracovaným Ing. Pavlem Pexou, a 

to za cenu 105 Kč/m2 (ostatní stavební pozemky – historicky zastavěné). 

Příloha č. 12. 

             Pro 8, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato. 

 

 

Části pozemků 3320/5 a 3898/6  

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  záměr prodeje části pozemků p. č. 3320/5 a p. č. 3898/6 – viz zákres městyse Višňového, a to 

za cenu 100 Kč/m2 (pozemky tvoří funkční celek se stavebními pozemky – nelze je zastavět). 

Příloha č. 13. 

             Pro 0, zdrželo se 0, proti 8   

Usnesení bylo nebylo přijato. 

 

 

b) Nákup pozemků 

- Bude předmětem jednání na příštích zasedáních. 

 

c) Stavební pozemek  

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- prodej pozemku p. č. 2547/82 o výměře 609 m2 do vlastnictví SJM xxx xxx, nar. xxx, bytem 

Višňové xxx, 671 38 a xxx xxx, nar. xxx, Višňové xxx, 671 38 za cenu 300,-- Kč/m2 (bez DPH), tj. 

cena pozemku 182.700, - Kč bez DPH. Jedná se o stavební pozemek za účelem stavby rodinného 

domu. 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.  

- V ceně pozemku je zahrnut připojovací poplatek na vodovod, kanalizaci. Náklady spojené s 

připojovacím poplatkem firmě E.ON jsou rovněž zahrnuty v ceně pozemku. Veškeré náklady s 

prodejem pozemku (cena pozemku včetně DPH, podíl na geometrickém plánu) hradí kupující. Na tyto 

bude vystavena faktura. Daň z nabytí hradí kupující a je poplatníkem. Poplatek vkladu do KN hradí 

kupující. 

             Pro 7, zdrželo se 1, proti 0 

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

Jakub Buchta    

Zdržel se: Vladimír Korek 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

d) Nájemné 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí:  

- Žádost firmy JaroNet services, s.r.o. o umístění antény na budově DPS Višňové č. p. 379. 

- Zastupitelstvo požaduje:  

 . nájemné obvyklé v místě, tj. 1000,-- Kč/měsíc, 

 . náčrt s rozměry plánovaných antén, jejich počet, vizualizaci apod. 

Příloha č. 14. 
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9. 

Stavební akce  

a) Šatny ke školní tělocvičně 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí:  

- Přípravu studie šaten, kterou připravuje Ing. Aleš Čeleda, šaten ke školní tělocvičně jako 

podkladu pro výběr projektanta pro vypracování projektové dokumentace pro dílo „PD Šatny 

ke školní tělocvičně, Višňové“ dle Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu městyse Višňového. 

 

b) Budova č p. 127 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí:  

- Informace o průběhu opravy realizované stavby „Prostory výdejny jídla“ v rámci projektu 

„Višňové – stavební úpravy ZŠ a MŠ budova 127“.  (odstranění kuchyňské příčky, vybourání 

podlahy, otlučení omítek do výšek budoucí sanační, instalace vodovodních, kanalizačních a 

elektro rozvodů). 

 

c) Cyklopenzion 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí:  

- Informace o postupu přípravných prací – příprava rozpočtu oprav firmou Valdastav. 

V současné době byla upřednostněna realizaci prostor výdejny jídla v budově č.p. 127.  

 

d) Oprava vodoteče, etapa 2021 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí:  

- Protokol o předání a převzetí díla „Oprava vodoteče 2021, Višňové“. - Po zaměření 

skutečného provedení prací byly vyčísleny méněpráce vůči položkovému rozpočtu ve výši 

50.322,07 Kč včetně DPH. Protokolem o předání a převzetí díla stanovená celková cena díla 

je 348.929,60 Kč včetně DPH. 

Příloha č. 15  

 

e) Prodej M-25 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí:  

- Informaci o zveřejnění prodeje M-25 přes inzertní portály. 

 

f) Parkovací plocha pro ulici v Sádku  

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Pověřuje starostu a stavební výbor zpracováním položkového rozpočtu plánovaných úprav pro 

vytvoření parkovacích ploch v ulici v Sádku. 

           Pro 8, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato 

 

g) Chodník ke škole 

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení – hodnocení nabídek ze dne 22. 7. 2021 a 

akceptuje doporučení komise o pořadí nabídek zapsané v Protokolu o otevírání obálek a vyhodnocení 

předložených nabídek „Chodník ke škole – III. etapa, Višňové“, a rozhodlo o nejvhodnější nabídce 

v souladu s doporučením přidělení zakázky firmě VALDASTAV s.r.o., Tulešice 4, 671 73, IČO 

29291054. Vítězná cena činí 997.990,56 Kč včetně DPH. Pověřuje starostu uzavřením smlouvy.  

Příloha č. 16.  

           Pro 8, zdrželo se 0, proti 0   

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

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí:  

- Informaci Stavebního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňového o přípravách výběru 

projektanta a rozsahu projektových prací.    

 

i) Přeložka anodového uzemnění  

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí:  

- Informace stavebního úřadu. Žádost o stavební povolení je přerušena z důvodu nedodání 

podkladů (nebyla dodána všechna vyjádření, chyběly podklady majetkoprávních vztahů). 

 

j) Chráněné bydlení 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informace starosty v záležitostech chráněného bydlení, ke kterému byl pověřen jednáním 

usnesením přijatým na 21. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového ze dne 25. června 2020 

v bodě 9 i) Stavební akce – Chráněné bydlení.  

 

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Záměr vybudování, a s tím související pozemky pro výstavbu pro potřebu Jihomoravského 

kraje k vybudování a zřízení chráněného bydlení ve Višňovém. 

- Současně pověřuje starostu jednáním ve věci výkupu potřebných pozemků pro umístění 

chráněného bydlení v lokalitě Pod Starou horou – II. etapa. 

             Pro 8, zdrželo se 0, proti 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

 

k) Nová ulice 

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Smlouvu o budoucích smlouvách a o budoucím použití pozemků pro účel výstavby 

Kanalizace, místní komunikace a chodník v Nové ulici, Višňové, která bude uzavírána 

s vlastníky nemovitostí v Nové ulici za účelem budoucí realizace akce „Kanalizace, místní 

komunikace a chodník v Nové ulici, Višňové“. Výkupní cena bude 150,-Kč/m2 

Příloha č. 17 

             Pro 8, zdrželo se 0, proti 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

 

l) Opravy místních komunikací 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informace starosty o tom, že opravy místních komunikací se budou provádět na konci srpna. 

Bude se jednat především vedle oprav výtluků o vyrovnávání spádů místních komunikací. 

 

m) Garáže  

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Podané žádosti o výstavbu garáží. 

- Starosta spolu se stavebným výborem vyvolá schůzku žadatelů za účelem prodeje pozemků na 

výstavbu garáží. 
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Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Záměr prodeje pozemků parc. č. 3131/177, 3131/178, 3131/175, 3131/176, 3131/174, 

3131/179, 3131/173, 3131/180, 3131/172, 3131/181, 3131/171, 3131/170, 3131/169 

vyměřených Ing. Pavlem Pexou GP č. 1087-164/2021 ze dne 4. července 2021. Pozemky jsou 

určené k výstavbě garáží. 

Příloha 18. 

             Pro 8, zdrželo se 0, proti 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

 

n) Dešťová kanalizace a komunikace ke sběrnému dvoru 

Usnesení zastupitelstva 

Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Pověření Stavebního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňového provedením výběru na 

dodavatele části stavby „Dešťová kanalizace a komunikace ke sběrnému dvoru“, která je 

součástí PD pro Sběrný dvůr, Višňové, dle Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu městyse Višňového. 

- Současně schvaluje zahájení stavební akce a její následné provedení. 

Příloha 19. 

             Pro 8, zdrželo se 0, proti 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

 

o) Osvětlení místa pro přecházení 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informace starosty o postupu přípravných prací. Osvětlení místo pro přecházení u 

Cyklopenzionu bude realizováno firmou MORES Višňové.  

 

10. 

Žádosti, nabídky, informace 

a) Žádosti o výstavbu RD 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  informaci o podaných a evidovaných žádostech o pozemky pro výstavbu RD. 

Příloha č. 20.  

 

b) OZV regulace užívání zábavné pyrotechniky – stížnosti  

Stížnosti 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  Podané stížnosti na úřad městyse, které se týkají: 

. parkování techniky a osobních vozidel na plochách zeleně v Dědině, 

. parkování osobních vozidel i na zelených plochách v části Sádek, 

. pouštění pyrotechniky u hasičské zbrojnice 

. provozní doby veřejných WC 

 

OZV regulace užívání zábavné pyrotechniky 

Zastupitelstvo městyse Višňového: 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

- Možnost schválení OZV: regulace užívání zábavné pyrotechniky. 

Příloha č. 21. 
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 c) Údržba cest a veřejné zeleně  

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  informace starosty v záležitostech: 

. oprav a údržby cest k Mlýnku, do Jazírek a dalších, 

. péče o zeleň, o vysazené stromy, zalévání vysazených stromů, 

. dosadbě stromů v Biocentru firmou Kavyl, 

. vydaných rozhodnutích na kácení stromů rostoucích mimo les,  

. provedení injektáže u stromů v návesním prostoru před ZŠ. 

 

 

 

Ve 20.21. hod. starosta 33. zasedání zastupitelstva ukončil.  

 

Višňové dne 29. července 2021  

Zapsal: Pavel Havelka 

   

 

 

 

                                       Starosta Vladimír Korek – v. r. 

Ověřovatelé: 

 

…………………………….. – v. r. 

 

……………………………. – v. r. 

 

 

Vyvěšeno na fyzické a elektronické úřední desce dne: 5. 8. 2021 

Sňato z fyzické i elektronické úřední desky dne: 

 

 

 


