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Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového  

zahájeného dne 20. ledna 2022 v 18,00 hod. 
 
Přítomni:   Vladimír Korek, Vladimír Vališ, Martin Chládek, Václav Adámek, Tomáš Jelínek, Jan 
Šnábl,  Jakub Buchta, Josef David, Pavel Havelka, Karel Adámek 
        Počet:  
 
Omluveni: Miroslav Svoboda, Vladimír Vališ 
Počet: 1 
 
Hosté:                
 
1. 
Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
Starosta v 18.00 hod. zahájil v penzionu Bobule 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového a 
přivítal přítomné a konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů. 
Před zahájením zasedání zastupitelstva byli všichni přítomní buď testovaní na Covid – 19, předložili 
potvrzení o podstoupení testování, o čemž byl vyhotoven zápis.   
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 11. 1. 2022 doposud.  
 
2. 
Schválení programu 39. zasedání zastupitelstva 
Návrh programu, který byl zveřejněn 11. 1. 2022. 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo schvaluje program 39. zasedání: 
1. Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
2. Schválení programu 39. zasedání  
3. Stanovení ověřovatelů zápisu, zapisovatel   
4. Ekonomika  
a) Rozpočtové opatření č.  
b) Individuální dotace 
c) Nájemné v obecních bytech   
d) Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  
5. Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové, PO 
a) Posílení tlaku vodovodní sítě Lokalita Stará hora 
b) Ceny vodného a stočného  
6. ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 
a) Odpisový plán  
7. Smlouvy 
a) Dodatek Ecobat 
b) Smlouva o smlouvě budoucí 
c) Odpadová smlouva – zubní ordinace 
8. Nemovitosti 
a) Prodej pozemku  
b) Nákup pozemků  
c) Pronájem pozemků 
d) Žádost o vyjádření  
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9. Stavební akce 
a) Přeložka anodového uzemnění 
b) Nová ulice  
c) Veřejné osvětlení a místní rozhlas v obci  
d) Přístavba k Základní škole ve Višňovém včetně technické infrastruktury  
e) Obecní dvůr - studie 
f) Chodník Dědina – III. etapa 
g) Dešťová kanalizace, chodník a místní komunikace Zmoly 
h) Oprava vodoteče 
i) Cyklopenzion 
j) DPS 
10. Žádosti, nabídky, informace 
a) Žádosti o výstavbu RD 
b) Členství v Pomoraví 
 
Do programu zastupitelstva doplněno: 
 4. Ekonomika 
e) Vyhláška o rozpočtové skladbě č. 412/2021 Sb.   
7. Smlouvy 
d) Nájemní smlouvy v DPS 
e) Souhlas se zřízením zástavního práva  
10. Žádosti, nabídky, informace 
c) Podání žádostí o dotace 
 
Z programu zastupitelstva bylo vyňato: 
 
            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 39. zasedání: Tomáš Jelínek, Josef David 
 
            Pro 9, 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. 14 za prosinec 2021, jenž provedl a schválil starosta na základě 
pověření. 
 
Příloha č. 1.  
 
b) Individuální dotace 
c)  
18:09 příchod Vladimír Vališ 
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Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Individuální dotaci na základě žádosti Římskokatolické farnosti Višňové u Znojma, IČ 
49440616, ve výši 10.000,-- Kč za účelem vybudování protipožární příčky v prostoru věže kostela.  
- Současně schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 7. 
 
Příloha č.  2.  
            Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato.  
 
d) Nájemné v obecních bytech  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Výši nájmů v obecních bytech. 
 
Příloha č. 3. 
 
e) Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městyse Višňového s platností 
od 1. 2. 2022 
 
Příloha č. 4. 
           Pro 7, zdrželo se 1, proti 2  
Pro: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Karel Adámek, Václav Adámek, Tomáš Jelínek, Jan 
Šnábl. 
Zdržel se: Jakub Buchta 
Proti: Martin Chládek, Vladimír Vališ 
 
Usnesení bylo přijato.  
 
f) Vyhláška o rozpočtové skladbě č. 412/2021 Sb.   
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Z důvodu novelizace vyhlášky o rozpočtové skladbě, která je účinná od 1. 1. 2022 došlo ke 
zrušení položky 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů, nová položka 1345 Příjem z poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.  
Dále došlo k úpravě názvu některých položek rozpočtové skladby. 
Zpracovala: Svobodová Jana, správce rozpočtu  
 
Příloha č. 5. 
 
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: 
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- Podklady připravené PO VKČOV v rozsahu požadavku lokality pro posílení tlaku vybudováním 
stanice k posílení tlaku vodovodní sítě pro lokalitu Stará hora byly předány k dopracování projektové 
dokumentace AQUAPROJEKTu Znojmo Ing. Petru Pokornému. 
- Dále bude vypracované výkazy výměr pro upravené řešení lokality Stará hora – II. etapa ve 
spolupráce AQUAPROJEKT a SMI Znojmo. 
-  
Příloha č. 6. 
 
b) Zvýšení cen vodného a stočného od 1. 5. 2022 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  na základě požadavku PO VKČOV ceny vodného a stočného (včetně DPH) s platností od 1. 5. 
2022 takto: 
. vodné 26,-- Kč/m3 (cena pro městys Višňové a obec Medlice). 
. stočné 50,-- Kč/m3 (cena stočného pro nemovitosti připojené na kanalizaci a pro vyvážení septiků 
v městysi Višňovém). 
- Zvýšení příspěvku pro nemovitosti s čerpáním odpadních vod na 4,-- Kč/m3. 
 
Příloha č. 7. 
             Pro 10 , zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
6. 
ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 
a) Odpisový plán  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Již provedenou změnu odpisového plánu ZŠ a MŠ višňové na rok 2021 s platností od 1. 12. 
2021 (myčka průmyslová podstolová Jolly ve výši Kč 43.802,--).  
 
Příloha č. 8. 
 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  Odpisový plán na rok 2022 s platností od 1. 1. 2022. Odpisy rozděleny dle využití majetku na 
hlavní a doplňkovou činnost: 
. hlavní činnost – roční odpis 433.137,00 Kč 
. doplňková činnost – roční odpis 23.412,00 Kč. 
Příloha č. 9. 
             Pro 10 , zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
7. 
Smlouvy  
a) Dodatek Ecobat  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  Smlouvu o zřízení míst zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů se společností 
ECOBAT s.r.o., IČO 26725967. 
Příloha č. 10. 
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
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b) Smlouva o smlouvě budoucí  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s xxx, nar. xxx, Mikulovice xx a xxx, 
nar. xxx, Višňové xx ve věci týkající se vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace stavby 
„Višňové, Novostavba RD včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, parc. č. 3131/29, 
3131/183 a 3131/184, k. ú. Višňové. 
 
Příloha č. 11. 
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
c) Odpadová smlouva – zubní ordinace 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  Dodatek č. 4 ke Smlouvě číslo 1/14 o využití systému zavedeného městysem Višňové pro 
nakládání s komunálním odpadem se Soukromou zubní ordinací MUDr. Margitou Matyškovou, 
Višňové 171, jejímž předmětem je zajištění odvozu a odstranění tříděných odpadů a komunálního 
odpadu vznikajících při činnosti objednatele. 
 
Příloha č. 12. 
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
d) Nájemní smlouvy v DPS 
             Uzavření nájemní smlouvy - DPS – byt č. 3 
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. 3, a to s xxx, nar. xxx, Obroková xx, Znojmo, a to od 1. 2. 2022. 
 
            Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato.  
 
             Uzavření nájemní smlouvy - DPS – byt č. 12 
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. 12, a to se xxx, nar. xxx, Hrádek xx, a to od 1. 2. 2022. 
 
            Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato.  
 
e) Souhlas se zřízením zástavního práva 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  Souhlas se zřízením zástavního práva a s případným dalším omezením (kterými jsou: zákaz 
zcizení, zákaz zatížení, závazek nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh, závazek 
neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého) k níže specifikovaným nemovitým věcem: 
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.  na stavební pozemek p. č. 2547/82 ve vlastnictví SJM xxx, nar. xxx, a xxx, nar. xxx, č.p. xx, 671 
38 Višňové ve prospěch Hypoteční banky, a. s., IČO 13584324, Radlická 333/150, Radlice 150 00 
Praha 5. Výhrada zpětné koupě je zapsaná v KN pod č.j. V-11213/2021-713 U KÚ Znojmo 
 
Příloha č. 13.  
           Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato.  
 
8. 
Nemovitosti  
a) Prodej pozemku 
Část pozemku 3904/17 - pozemek p. č. 3904/39 a 3904/38   
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  prodej pozemku ve vlastnictví městyse Višňového vyměřených Geometrickým plánem č. 928-
107/2016 ze dne 9. září 2016 vypracovaným Ing. Pavlem Pexou, a to: 
. pozemek p. č. 3904/38 o výměře 8 m2 odděleného z pozemku 3904/17, 
. pozemek p. č. 3904/39 o výměře 9 m2 odděleného z pozemku 3904/17,  
 a to do xxx, nar. xxx, č. p. xx, 67138 Višňové, podíl ½, xxx, nar. xx, č. p. xx, 67138 Višňové, podíl ½ za 
cenu 50 Kč/m2, celková kupní cena 850,- Kč bez DPH.  
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. 
Záměr vyvěšen starostou dne 3. 1. 2022. 
Ke kupní ceně budou zahrnuty i veškeré náklady s prodejem pozemku (cena pozemku, DPH). Tyto 
hradí kupující. Daň z nabytí hradí kupující a je poplatníkem. Poplatek vkladu do KN hradí kupující.  
 
Příloha č. 14. 
              Pro 10 , zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
Část pozemku 3898/6 – pozemek p. č. st. 250 rozšíření na 164 m2 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  záměr prodeje části pozemku p. č. 3898/6 díl a) o výměře 83 m2 k. ú. Višňové ve vlastnictví 
městyse Višňového dle schváleného Geometrického plánu č. 1107-340/2021 ze dne 3. prosince 2021 
vypracovaným Ing. Pavlem Pexou. Cena dle směrnice městyse Višňové  
 
Příloha č. 15. 
              Pro 10, zdrželo se 0, proti 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Část pozemku p. č. 2547/24 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  záměr prodeje části pozemku p. č. 2547/24 ve vlastnictví městyse Višňového dle přiloženého 
zákresu za účelem rozšíření dvorního traktu. 
 
Příloha č. 16. 
              Pro 0, zdrželo se 1, proti 9 
Zdržel se: Jan Šnábl 
Proti: Pavel Havelka, Vladimír Korek, Karel Adámek, Josef David, Tomáš Jelínek, Jakub Buchta, 
Vladimír Vališ, Václav Adámek, Martin Chládek 
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Usnesení nebylo přijato. 
 
Část pozemku p. č. 3413/13 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  záměr prodeje části pozemku p. č. 3413/13 o výměře cca 240 m2 ve vlastnictví městyse 
Višňového dle přiloženého zákresu za účelem zahrady. 
 
Příloha č. 17. 
              Pro 10, zdrželo se 0, proti 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Část pozemku p. č. 3898/6 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  záměr prodeje části pozemku p. č. 3898/6 ve vlastnictví městyse Višňového dle přiloženého 
zákresu za účelem zřízení odstavné plochy.  
 
              Pro 0, zdrželo se 0, proti 10 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  záměr pronájmu části pozemku p. č. 3898/6 ve vlastnictví městyse Višňového dle přiloženého 
zákresu za účelem zřízení odstavné plochy.  
 
Příloha č. 18 
              Pro 10, zdrželo se 0, proti 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
b) Nákup pozemků 
Část pozemku st. 17/1 – pozemek 4372 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  nákup pozemku p. č. 4372 o výměře 19 m2 vyměřený Geometrickým plánem č. 1061-
881/2020 ze dne 1.12. 2020 Geodetickou kanceláří ZNOOGEO, IČ 25551493. Nákup bude proveden 
na základě Smlouvy o budoucích smlouvách ke stavbě II/400 Višňové – průtah uzavřené dne 7. 3. 
2017 s vlastníky předmětného pozemku xxx, nar. xx, č. p. xx, 67138 Višňové, podíl ½, xxx, nar. xx, č. p. 
xx, 67138 Višňové, podíl ½, za smluvně ujednanou cenu 50 Kč/m2, celková kupní cena 950.,-- Kč bez 
DPH.   
Náklady spojené s nákupem a převodem pozemku hradí městys Višňové. 
 
Příloha č. 19. 
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0  
 
Usnesení bylo přijato. 
 
Nákup pozemků podél pozemku p. č. 2523/45 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  pověření starosty jednáním s vlastníky ve věci nákupu části sousedních pozemků podél 
pozemku p. č. 2523/45 za účelem možnosti rozšíření stávající cesty. 
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Příloha č. 20. 
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
Nákup pozemků – cesty za hřištěm  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  pověření místostarosty jednáním s vlastníky ve věci nákupu pozemků p. č. 2470/9, 2470/8, 
2470/64, 24730/31, 2514/1, 2470/12, 2470/6 části sousedních pozemků podél pozemku p. č. 
2523/45 za účelem výkupu pozemku cesty od hřbitova až po školu, kotelnu. 
 
Příloha č. 21. 
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
c) Pronájem pozemků 
Část pozemků parc. č. 2523/59 a 2523/45 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  ukončení nájmu pozemku uzavřeného panem xxx s městysem Višňové nájemní smlouvou ze 
dne 31. 1. 2017 na části pozemků parc. č. 2523/59 o velikosti 230 m2 a části pozemku parc. č. 
2523/45 o velkosti 60 m2 za účelem zahrady, a to dohodou k 28. 2. 2022. 
 
Příloha č. 22. 
              Pro 10, zdrželo se 0, proti 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  záměr pronájmu části pozemků parc. č. 2523/59 o velikosti 230 m2 a části pozemku parc. č. 
2523/45 o velkosti 60 m2 za účelem zahrady. 
 
Příloha č. 23. 
              Pro 10 , zdrželo se 0, proti 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Nájemní smlouvy - xxx 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  uzavření dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 1. 2. 2016 s firmou xxx., IČ xx. Dodatek sníží 
v článku I. Předmět nájmu pronajímanou výměru o 70 m2 na výměru 222 m2 a uzavření dodatku č. 2 
k Nájemní smlouvě ze dne 28. 5. 2018 s firmou xxx., IČ xx. Dodatek sníží v článku I. Předmět nájmu 
pronajímanou výměru o 87 m2 na výměru 243 m2, a to s platností od 1. 2. 2022. 
Důvod: Firma xxx v roce 2021 zakoupila do svého vlastnictví pozemek vyměřeného pod p. č. 
3898/128, který byl z jeho větší části předmětem nájemních smluv.  
 
Příloha č. 24. 
              Pro 10, zdrželo se 0, proti 0 
Usnesení bylo přijato. 
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d) Žádost o vyjádření  
Část pozemků parc. č. st. 27/1 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  souhlas s umístěním betonového dílcového plotu podél části a na pozemku 27/1 ve 
vlastnictví xxx č.p. xx, 671 38 Višňové v délce cca 32 m a výškou 2,40 m dle přiloženého zákresu.  
 Podmínky souhlasu: 
 . přední sloupek budoucího oplocení bude umístěn v prodloužení stavební čáry.  
 
Příloha č. 25. 
              Pro 10, zdrželo se 0, proti 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Pozemek par. č. 1571/25  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  podání žádosti o bezúplatný převod do vlastnictví městyse Višňového pozemku parc. č. 
1571/25 o výměře 17 m2, který je podílem 2/15 ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. 
 
Příloha č. 26. 
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
Umístění místního orientačního značení - Frigoyork 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  souhlas s umístěním místního orientačního systému pro firmu Frigoyork, s.r.o., IČO 
63481618, na sloupky orientačního značení městyse Višňového v obci Višňové, a to: 
. u silnice II/400 před křižovatkou s místními komunikacemi 6 C a 9 C – viz. schválený Pasport místních 
komunikací městyse Višňového 
. u silnice III/40010 před křižovatkou s místní komunikací 1 C 
. u silnice III/40010 před křižovatkou s místní komunikací 5 C. 
Umístění místního orientačního systému pro firmu Frigoyork je dočasné po dobu trvání umístění 
směrových bodů orientačního systému městyse Višňového.  
Provedení, umístění na sloupky orientačního sytému firmy bude provedeno na náklady firmy 
shodným způsobem (materiál, velikost, plocha, barevnost). 
 
Příloha č. 27. 
              Pro 10, zdrželo se 0, proti 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Umístění místního orientačního značení – AZV Zmolský pivovar  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  souhlas s umístěním místního orientačního systému pro firmu AZV Zmolský pivovar s.r.o., IČO 
28328574, na sloupky orientačního značení městyse Višňového v obci Višňové, a to: 
. u kruhového objezdu na výjezdu III/40010 – viz. schválený Pasport místních komunikací městyse 
Višňového  
. u místní komunikace 10 C při vjezdu na silnici II/400 
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. u silnice II/400 před křižovatkou s místními komunikacemi 6 C a 9 C 

. u silnice III/40010 před křižovatkou s místní komunikací 5 C 

. u silnice III/40010  

. u silnice III/40010 před křižovatkou s místní komunikací 1 C – 2 x  
Umístění místního orientačního systému pro firmu AZV Zmolský pivovar je dočasné po dobu trvání 
umístění směrových bodů orientačního systému městyse Višňového.  
Provedení, umístění na sloupky orientačního sytému firmy bude provedeno na náklady firmy 
shodným způsobem (materiál, velikost, plocha, barevnost). 
 
Příloha č. 28. 
              Pro 10, zdrželo se 0, proti 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
9. 
Stavební akce  
a) Přeložka anodového uzemnění 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí:  
- Informace o změně projektu SKAO Višňové.   
 
Příloha č. 29 
 
b) Nová ulice 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Pověření Stavebního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňového provedením výběru 
dodavatele projektové dokumentace na dešťovou kanalizaci, chodníky, komunikaci, MR a VO v Nové 
ulice“ dle Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městyse Višňového. 
- Současně schvaluje zahájení stavební akce a její následné provedení. 
- MR a VO i v ostatních částech obce, kde plánuje firma EGD přesun NN vedení do země jako 
kabelové vedení. 
 
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
c) Veřejné osvětlení a místní rozhlas v obci  
- Bude předmětem jednání na příštích zasedáních. 
 
d) Přístavba k Základní škole ve Višňovém včetně technické infrastruktury  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Rozpracovanost projektu Ing. Čeledou. 
 
Příloha č. 30. 
 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Pověření Stavebního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňového přípravou a zadáním 
vypracování studie úprav, oprav základní školy a rekonstrukci budovy kotelny na MŠ. 
 
             Pro 8, zdrželo se 2, proti 0 
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Pro: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Václav Adámek, Karel Adámek, Tomáš Jelínek, 
Vladimír Vališ, Jakub Buchta 
Zdržel se: Jan Šnábl, Martin Chládek  
Usnesení bylo přijato. 
 
e) Obecní dvůr  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Pověření Stavebního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňového přípravou a zadáním 
vypracování studie rekonstrukce celkových budov a prostor obecního dvora. 
 
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
f) Chodník Dědina – III. etapa 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Pověření Stavebního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňového provedením výběru 
dodavatele opravy „Chodník Dědina – III. etapa“ dle Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městyse Višňového. 
- Současně schvaluje zahájení stavební akce a její následné provedení. 
 
             Pro , zdrželo se , proti   
Usnesení bylo přijato. 
 
g) Dešťová kanalizace, chodník a místní komunikace Zmoly 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Pověření Stavebního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňového provedením výběru 
dodavatele projektové dokumentace „Dešťová kanalizace, chodník a místní komunikace Zmoly“ dle 
Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městyse Višňového. 
- Současně schvaluje zahájení stavební akce a její následné provedení. 
 
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
h) Oprava vodoteče – etapa 2022 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Pověření Stavebního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňového provedením výběru 
dodavatele opravy „Oprava vodoteče – etapa 2022“ dle Vnitřní směrnice k zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městyse Višňového. 
- Současně schvaluje zahájení stavební akce a její následné provedení. 
 
             Pro 10, zdrželo se 0 , proti 0  
i) Cyklopenzion 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci týkající se ekonomiky Cyklopenzionu v uplynulém období. 
- Informace týkající opravy schodiště Cyklopenzionu. 
- Další informace z oblasti strategie dalšího vývoje. 
 



12 
 

Příloha č. 31 
 
j) DPS 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informace o možnostech stavebních úprav v DPS za účelem vytvoření bytové jednotky 
z nevyužívaných společenských prostor budovy. 
 
10. 
Žádosti, nabídky, informace 
a) Žádosti o výstavbu RD 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Žádost o koupi stavebního pozemku.  
- Informace týkajících se již evidovaných žádostí o stavební pozemky. 
 
Příloha č. 32 
 
b) Členství v Pomoraví  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informace o možnostech zapojení se členstvím v Euroregionu Pomoraví. 
 
Příloha č. 33 
 
 c)  Podání žádostí o dotace 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  podání žádostí o dotace v těchto programech: 
. Nadace ČEZ – oprava vodoteče v další etapě, výsadba stromů, oprava kurtu u školy – mantinely 
. JMK – vybavení JSDH, chodník v Dědině, ošetření stromů 
. MAS – prostranství památníku na náměstí  
 
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
Ve 19:42 hod. starosta 39. zasedání zastupitelstva ukončil.  
 
Višňové dne 20. leden 2022  
Zapsal:                
   
                                       Starosta Vladimír Korek – v. r. 
Ověřovatelé: 
 
…………………………….. – v. r. 
 
……………………………. – v. r. 
 
Vyvěšeno na fyzické a elektronické úřední desce dne:  
Sňato z fyzické i elektronické úřední desky dne: 


