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Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového  

zahájeného dne 17. prosince 2021 v 17,00 hod. 
 
Přítomni:   Vladimír Korek, Vladimír Vališ, Václav Adámek, , Jan Šnábl, Jakub Buchta, Josef 

David, Pavel Havelka, Karel Adámek 
        Počet: 8 
 
Omluveni: Tomáš Jelínek, Miroslav Svoboda, Martin Chládek 

Počet: 3 
 
Hosté:                
 
 
 
1. 
Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
Starosta v 17.00 hod. zahájil v zasedací místnosti hasičské zbrojnice 38. zasedání Zastupitelstva 
městyse Višňového a přivítal přítomné a konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů. 
Zasedání zastupitelstva bude současně probíhat i prostřednictvím videokonference, jak to umožňují 
pokyny Ministerstva vnitra při současné covidové situaci. 
Starosta 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 9. 12. 2021 doposud.  
 
2. 
Schválení programu 38. zasedání zastupitelstva 
Návrh programu, který byl zveřejněn 9. 12. 2021. 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo schvaluje program 38. zasedání: 

1. Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
2. Schválení programu 38. zasedání  
3. Stanovení ověřovatelů zápisu, zapisovatel   
4. Ekonomika  

a) Rozpočtové opatření č.  
b) Zpráva finančního výboru  
c) Plán oprav a investic na rok 2022 
d) Rozpočet městyse Višňového na rok 2022, rozpočet sociálního fondu 2022, rozpočet 

fondu obnovy VKČOV 2022 
e) Střednědobý výhled rozpočtu městyse Višňového na roky 2023 - 2025 
f) Nájemné v obecních bytech   
g) Schválení mimořádné odměny uvolněnému zastupiteli 
h) Schválení mimořádné odměny neuvolněnému zastupiteli 

5. Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové, PO 
a) Posílení tlaku vodovodní sítě Lokalita Stará hora 

6. ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 
7. Smlouvy 

a) Dodatky smluv s AVE Třebíč  
b) Dodatek smlouvy o zajištění financování systému IDS s JMK  

8. Nemovitosti 
a) Prodej pozemku  
b) Nákup pozemků  

9. Stavební akce 
a) Pod Starou horou II. a III. etapa 
b) Přeložka anodového uzemnění 
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c) Nová ulice  
d) Veřejné osvětlení a místní rozhlas v obci  
e) Dešťová kanalizace a komunikace ke sběrnému dvoru 
f) Stromořadí na Starou horu  
g) Chodník ke škole 

10. Žádosti, nabídky, informace 
a) Žádosti o výstavbu RD 
b) Volby přísedících  
c) Mezinárodní projekt EUISM 
d) Žádost o členství v Euroregionu Pomoraví  
e) Znojemské Podhorácko 
f) Adventní a vánoční kulturní program  

 
 

Do programu zastupitelstva doplněno: 
4. Ekonomika 
i) Povolení změny lesní hospodářské osnovy  
5. Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové, PO 
b) Zvýšení cen vodného a stočného od 1. 5. 2022 
7. Smlouvy 

c) Smlouva o věcném břemeni  
d) Smlouva o bezúplatném převodu pozemku  

 
 
            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 38. zasedání: Václav Adámek, Karel Adámek.   
 

            Pro 8, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
 
4. 
Ekonomika 

a) Rozpočtové opatření č.   
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Rozpočtové opatření č. 12 a č. 13 za listopad 2021, jenž provedl a schválil starosta na základě 

pověření. 
 

Příloha č. 1. 
 
 

b) Zpráva finančního výboru  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Finanční výbor zasedne ke svému jednání v nejbližším možném termínu měsíce ledna 2022. 
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c) Plán oprav a investic na rok 2022 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Plán oprav a investic na rok 2022 městyse Višňového. 
 
Příloha č. 2.  
            Pro 8, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato.  
 
 

d) Rozpočet městyse Višňového na rok 2022, rozpočet sociálního fondu 2022, rozpočet fondu 
obnovy VKČOV 2022 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Rozpočet městyse Višňového na rok 2022. (součástmi tohoto rozpočtu jsou i rozpočet 
sociálního fondu na rok 2022 a Fondu obnovy VKČOV na rok 2022, které jsou následně 
schvalovány samostatně). 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. 17. 12. 2021. Po tomto 
schválení se stává rozpočtem městyse Višňového pro rok 2022.  
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. 3. 

           Pro 8, zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato.  
 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Pověření starosty prováděním a schvalováním veškerých rozpočtových změn do konce 
kalendářního rok 2021. S provedenými rozpočtovými změnami bude Zastupitelstvo 
městyse Višňového seznámeno na zasedáních v roce 2022. 

            
Pro 8, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  
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Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

. rozpočet sociální fondu městyse Višňové pro rok 2022, který je součástí rozpočtu městyse na 
rok 2022.  
 

Příloha č. 4. 
           Pro 8, zdrželo se 0, proti 0  

Usnesení bylo přijato.  
 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

. rozpočet fondu obnovy VKČOV městyse Višňové pro rok 2022, který je součástí rozpočtu 
městyse na rok 2022. 
 

Příloha č. 5. 
           Pro 8, zdrželo se 0, proti 0  

Usnesení bylo přijato.  
 
Individuální dotace za rok 2021 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Že nebylo možno hlasovat z důvodu nedodání podkladů finančním výborem. 
 
Individuální dotace za rok 2022 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- na základě předložených žádostí poskytnutí individuálních dotací na rok 2022 v souladu 
s podmínkami následného uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
městyse Višňového pro rok 2022, který je přílohou takto:   
       Přidělená dotace    

VPS č. 1 Tělovýchovná jednota Višňové      55 000 Kč     
VPS č. 2 Tělovýchovná jednota Višňové    100 000 Kč    
VPS č. 3 Myslivecký spolek Stará hora Višňové            5 000 Kč    
VPS č. 4 Sbor dobrovolných hasičů Višňové       30 000 Kč    
VPS č. 5 ZO Českého zahrádkářského svazu        30 000 Kč    
VPS č. 6 Divadelní spolek Návrat            6 000 Kč    
 
Příloha č. 6.  
            Pro 8, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato.  
 

 
e) Střednědobý výhled rozpočtu městyse Višňového na roky 2023 - 2025 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Střednědobý výhled rozpočtu městyse Višňového na rok y 2023 – 2025.  
 
Příloha č. 7. 

           Pro 8, zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato.  
 

f) Nájemné v obecních bytech  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Výši nájmů v obecních bytech. 
 
Příloha č. 8. 
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g) Schválení mimořádné odměny uvolněnému zastupiteli. 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje v souladu s § 76 zákona č. 128/2000Sb.: 

- Mimořádnou odměnu starostovi městyse Višňové ve výši Vladimíru Korkovi ve výši 
jednonásobku měsíční odměny starosty. Odměna se stanovuje za činnosti nad rámec jeho 
povinností starosty.  
Tvoří 6x ročně zpravodaj městyse. 
Osobně organizuje kulturní akce pořádané městysem. 
Zastupuje městys v předsednictvích: Energoregionu 2020, svazku obcí Moravia, Znojemském 
Podhorácku, svazku obcí Daníž a MAS Znojemské vinařství.  
Sám vyřizuje a podává žádosti o dotace v menších dotačních titulech a na ostatních 
rozhodujícím podílem přispívá k přípravě a realizaci projektů. 

Bude vyplaceno v lednu 2022. 
 
           Pro 7, zdrželo se 1, proti 0  
 
Pro: Pavel Havelka, Václav Adámek, Vladimír Vališ, Karel Adámek, Josef David, Jan Šnábl, 
Jakub Buchta 
Zdržel se: Vladimír Korek 
 

Usnesení bylo přijato.  
Bude vyplaceno v roce 2022. 
Příloha č. 9. 
 

h) Schválení mimořádné odměny neuvolněnému zastupiteli. 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje v souladu s § 76 zákona č. 128/2000Sb.: 

- Mimořádnou odměnu zastupiteli Václavu Adámkovi ve výši dvojnásobku měsíční odměny 
zastupitele, tj. 3610,-- Kč. Za pomoc při organizaci kulturních akcí pořádaných městysem 
Višňové. 

Bude vyplaceno v lednu roku 2022. 
 

           Pro 7, zdrželo se 1, proti 0  
 
Pro: Pavel Havelka, Vladimír Korek, Vladimír Vališ, Karel Adámek, Josef David, Jan Šnábl, 
Jakub Buchta 
Zdržel se: Václav Adámek  

Usnesení bylo přijato.  
 
 

i) Povolení změny lesní hospodářské osnovy 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Povolení změny závazného ustanovení lesní hospodářské osnovy platné na období let 2016 – 

2025 pro Zařizovací obvod Znojmo, kód 615801, č.j. MUZN 205423/2021.  
 
Příloha č. 10. 
 
5. 
Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové, PO 

a) Posílení tlaku vodovodní sítě Lokalita Stará hora 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci starosty: v současné dobře se vedením PO VKČOV připravuje návrh požadovaného 

řešení pro stanici k posílení tlaku vodovodní sítě pro lokalitu Stará hora. Následně bude tento 
požadavek předán projekci Aquaprojekt a SMI. 
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b) Zvýšení cen vodného a stočného od 1. 5. 2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Žádost o projednání zvýšení cen vodného a stočného od 1. 5. 2022. Vedoucí PO VKČOV 

v žádosti předkládá dvě varianty pro zvýšení ceny vodného a stočného.  
- Důvody, které vyžadují nezbytnost zvýšení ceny vodného a stočného. Představují především 

všeobecný náklad vstupních nákladů včetně nárůstu cen energií. 
 

Příloha č. 11. 
 
6. 
ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 

- Bude předmětem jednání na příštích zasedáních zastupitelstva. 
7. 
Smlouvy  

a) Dodatky smluv s AVE Třebíč  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Dodatek č. 9 ke smlouvě o nakládání s odpadem č. 00115/V s firmou AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o. Praha, IČO 493560089. 

 
Příloha č. 12. 
             Pro 8, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 

 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Dodatek č. 14 ke smlouvě o nakládání s odpadem č. 00115/V s firmou AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o. Praha, IČO 493560089. 

 
Příloha č. 13. 
             Pro 8, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Dodatek č. 31 ke smlouvě o nakládání s odpadem č. 00115/V s firmou AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o. Praha, IČO 493560089. 

 
Příloha č. 14. 
             Pro 8, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 

b) Dodatek smlouvy o zajištění financování systému IDS s JMK 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK s Jihomoravským krajem 
Brno, IČO 70888337. 

 
Příloha č. 15. 
             Pro , zdrželo se , proti    
Usnesení bylo přijato. 

 
c) Smlouva o věcném břemeni  

Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
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-  Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: ZN-014330061482/001-GPM s firmou 
EG.D, a.s. Brno, IČO 28085400, s názvem „Višňové, přípojka kNN xxxx“, a to za cenu 8800,-
- Kč bez DPH.. 

Příloha č. 16. 
             Pro 8, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 

 
d) Smlouva o bezúplatném převodu pozemku  

Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími 
podmínkami č. 121/2021 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 
69797111, který jako převodce převádí touto smlouvou městysi Višňovému pozemek 
parcelního čísla 1571/23 k. ú. Višňové – ostatní plocha – ostatní komunikace. 

Příloha č. 17. 
             Pro 8, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 

 
8. 
Nemovitosti  

a) Prodej pozemku 
- Bude předmětem jednání na příštích zasedáních zastupitelstva.  

 
b) Nákup pozemků 
- Bude předmětem jednání na příštích zasedáních zastupitelstva.  

 
9. 
Stavební akce  

a) Pod Starou horou II. a III. etapa 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí:  

- Informaci  
 
 

b) Přeložka anodového uzemnění 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí:  

- Informaci  
 

c) Nová ulice 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí:  

- Informaci  
 
 

d) Veřejné osvětlení a místní rozhlas v obci  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí:  

- Informaci  
 

 
e) Dešťová kanalizace a komunikace ke sběrnému dvoru 

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí:  

- Informaci  
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f) Stromořadí na Starou horu 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informaci o provedené výsadbě - pondělí 22. 11. 2021 firma Kavyl provede výsadbu. Projekt 
výsadby je podporován Nadací ČEZ. Provedeno podání ZVA Nadaci ČEZ. 
  

 
 

g) Chodník ke škole 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí:  

- Informaci o předání díla firmou VALDASTAV s.r.o. Tulešice. 
- V současné době probíhá dokončování napojení současných sjezdů, které bylo provedeno 

pouze na obecních pozemcích shodně, jak bylo realizováno v předchozích etapách.  
 
 
 
10. 
Žádosti, nabídky, informace 

a) Žádosti o výstavbu RD 
- Bude předmětem jednání na příštích zasedáních zastupitelstva. Nebyla žádná předložena. 

 
 
 

b) Volby přísedících 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Na základě výzvy Okresního soudu ve Znojmě ve věci volby přísedících pro období 2022 – 

2026 za kandidáta do funkce přísedícího: Pavla Havelku 
 

Příloha č. 18. 
             Pro 8 , zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
 

c) Mezinárodní projekt EUISM 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  zapojení městyse Višňového do mezinárodního projektu EUISM – Evropa je stav mysli. 
Jednáním a zapojením do projektu pověřuje starostu a místostarostu. 

 
Příloha č 19. 
             Pro 6, zdrželo se 0, proti 2  
Pro: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jakub Buchta, Jan Šnábl, Vladimír Vališ, Václav Adámek 
Proti: Josef David, Karel Adámek 
Usnesení bylo přijato. 
 
 

d) Znojemské Podhorácko 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  informace z ustavující schůze spolku Znojemského Podhorácká dne 19. 11. 2021. 
Předseda:   Pavel Málek 
Místopředseda:  Vladimír Korek 
   Zdeněk Juránek 
 

 



9 
 

e) Adventní a vánoční kulturní program  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  informace starosty o přípravě, organizaci a zajištění adventního a vánočního kulturního 
programu. 

 
 

Závěr: 
Přání všem zastupitelům krásných a radostných Vánoc, úspěšného vykročení do nového roku ve 
zdraví.  
 
 
Ve 17:57 hod. starosta 38. zasedání zastupitelstva ukončil.  
 
Višňové dne 17. prosince 2021  
Zapsal: Pavel Havelka               
   
                                       Starosta Vladimír Korek – v. r. 
Ověřovatelé: 
 
…………………………….. – v. r. 
 
……………………………. – v. r. 
 
Vyvěšeno na fyzické a elektronické úřední desce dne: 22. 12. 2021 
Sňato z fyzické i elektronické úřední desky dne: 
 
 


