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Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového  

zahájeného dne 24. března 2022 v 18.00 hod. 
 
Přítomni:   Vladimír Korek, Martin Chládek, Václav Adámek, Tomáš Jelínek, Jakub Buchta, Pavel 

Havelka, Karel Adámek 
        Počet: 7 
 
Omluveni: Vladimír Vališ, Miroslav Svoboda, Jan Šnábl, Josef David 

Počet: 4 
 
Hosté:                
 
 
 
1. 
Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
Starosta v 18.00 hod. zahájil v kanceláři starosty Višňové 212 již 41. zasedání Zastupitelstva městyse 
Višňového a přivítal přítomné a konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů. 
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 15. 3. 2022 doposud.  
 
2. 
Schválení programu 41. zasedání zastupitelstva 
Návrh programu, který byl zveřejněn 15. 3. 2022. 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo schvaluje program 41. zasedání: 

1. Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
2. Schválení programu 41. zasedání  
3. Stanovení ověřovatelů zápisu, zapisovatel   
4. Ekonomika  

a) Rozpočtové opatření č. 
5. Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové, PO 

a) Posílení tlaku vodovodní sítě Lokalita Stará hora 
b) Dohoda o dávce vody pro obec Medlice 

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

a) Prodej pozemku  
b) Nákup pozemků  
c) Pronájem pozemků 
d) Výmaz předkupního práva 

9. Stavební akce 
a) Přístavba k Základní škole ve Višňovém včetně technické infrastruktury  
b) Obecní dvůr - studie 
c) Cyklopenzion 

10. Žádosti, nabídky, informace 
a) Žádosti o výstavbu RD 
b) Ukazatele rychlosti 
c) Nabídka elektronické úřední desky 
d) Spolupráce Cykloklub  
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e) Žádost o umístění dopravní značky  
f) Žádosti o dotace 

 
Do programu zastupitelstva doplněno: 

4. Ekonomika  
b)  Inventarizační zpráva za rok 2021 městyse Višňového   
c)  Hospodaření městyse Višňového za rok 2021 
d) Zpráva o čerpání finančních příspěvků na realizaci terénních sociálních služeb Města Znojma 
e) Ubytování a služby pro uprchlíky z Ukrajiny 
5.  Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové, PO 
c)  Aktualizace kalkulací cen vodného a stočného 
7.  Smlouvy  
a)  Smlouva s ochranným svazem autorským  
8.  Nemovitosti 
e)  Na Kopečku 
9.  Stavby  
d)  Workoutové hřiště, Višňové, Zvýšení bezpečnosti víceúčelového hřiště 2022 
e)  Jazírka 
f)  Přeložka anodové ochrany 
10.  Žádosti, nabídky, informace 
g)  Velikonoční odpolední posezení u cimbálu a vína s regionálními vinaři.   
 

Z programu zastupitelstva bylo vyňato: 
 

 
            Pro 6, 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 41. zasedání: Martin Chládek, Jakub Buchta 
 

            Pro 6, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. 
Ekonomika 

a) Rozpočtové opatření č. 1/2022  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Rozpočtové opatření č. 1/2022 za únor 2022, jenž provedl a schválil starosta na základě 
pověření. 
 
Příloha č. 1.  
 

b) Inventarizační zpráva za rok 2021 městyse Višňového 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Inventarizační zprávu za rok 2021.  
Příloha č. 2.  
             Pro 6, zdrželo se 0, proti 0   
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Usnesení bylo přijato.  
 

c) Hospodaření městyse Višňového za rok 2021 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Výkazy hospodaření městyse za rok 2021, a to: 
. výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu  
. Přílohu 
. Rozvahu 
. Výkaz zisku a ztráty 
 
Příloha č. 3 
 

d) Zpráva o čerpání finančních příspěvků na realizaci terénních sociálních služeb Města Znojma 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Souhrnnou zprávu o čerpání finančních příspěvků na realizaci terénních sociálních služeb 
Města Znojma za rok 2021 
 
Příloha č. 4 
 
18:06 příchod Josef David 
 
.  

e) Ubytování a služby pro uprchlíky z Ukrajiny 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Možností finančních a věcných darů dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v souvislosti 
s poskytnutím pomoci utečencům z Ukrajiny. 

- Možnosti výpůjčky prostor dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v souvislosti s poskytnutím 
pomoci utečencům z Ukrajiny. 

 
 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- V souvislosti s ustanovením § 16 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. V případě 
bezúplatného pobytu uprchlíků z Ukrajiny nevybírat místní poplatek z pobytu.  

- V souvislosti s ustanovením § 16 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Pro pobyty delší 
tří měsíců poplatky za obecní systém odpadového hospodářství v případě uprchlíků z Ukrajiny 
prominout platbu místního poplatku, neboť se jedná o mimořádnou událost.  
 

Příloha č. 5.  
             Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato.  

 
 
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 o přípravě dokumentace pro územní řízení. 
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b) Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících 
vodovodů 

Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně 
souvisejících vodovodů. 

 
Příloha č. 6. 
             Pro 7, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 

c) Aktualizace kalkulací cen vodného a stočného  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  aktualizaci Kalkulace cen pro městys Višňové od 1. 5. 2022. 
 

             Pro 7, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  aktualizaci Kalkulace cen pro obec Medlice od 1. 5. 2022. 
 

Příloha č. 7. 
             Pro 7, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
6. 
ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 

- Bude předmětem jednání příštích zasedání.  
 
7. 
Smlouvy  

a) Smlouva s ochranným svazem autorským  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Uzavřenou smlouvu s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s., IČO 

63839997. 
 
Příloha č. 8 
 
8. 
Nemovitosti  

a) Prodej pozemku 
Pozemek 3413/16 - část pozemku p. č. 3413/13    
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  prodej pozemku p. č. 3413/16 o výměře 237 m2, který byl oddělen z pozemku p. č. 3413/13 
k. ú. Višňové ve vlastnictví městyse Višňového dle Geometrického plánu č. 1115-61/2022 
vypracovaným Ing. Pavlem Pexou xxxx, nar. xxxx, Leska xx, 67182 Dobšice, a to za cenu 100,-- Kč/m2, 
tj. za cenu pozemku 23.700,-- Kč.  
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 prodeje schválen na 39. zasedán zastupitelstva dne 20. 1. 2022. 
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Ke kupní ceně budou zahrnuty i veškeré náklady s prodejem pozemku (cena pozemku). Tyto hradí 
kupující. Daň z nabytí hradí kupující a je poplatníkem. Poplatek vkladu do KN hradí kupující.  
 
Příloha č. 9. 
                Pro 7, zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
 

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

 
c) Pronájem pozemků 

- Bude předmětem jednání na příštích zasedáních. 
 

d) Žádost o výmaz předkupního práva a výhrady zpětné koupě 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Zrušení předkupního práva a práva zpětné koupě na pozemek parc. č. st. 734 o výměře 646 
m2 k. ú. Višňové, vlastnické právo SJM xxx a xxx, Bendlova xxx, Černá Pole, 61300 Brno, číslo 
LV 1268, která byla zřízena Kupní smlouvou v rámci řízení V-6505/2018-713 ze dne 25. 
7.2018, a to z důvodu vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu RD č.p. 405 pod čj. 
28/2/2019-DA ze dne24. 11. 2021. 
Návrh na vklad - zánik vkladem předkupního práva a práva zpětné koupě podá starosta. 
Správní poplatek vkladu hradí xxxx. 
 

Příloha č. 10. 
              Pro 7, zdrželo se 0, proti 0  

Usnesení bylo přijato.  
 

 
Na Kopečku  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Pověření Stavebního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňového jednáním s dotčenými 

vlastníky pozemků ve věci narovnání majetkových vztahů v lokalitě Na Kopečku. 
 

Příloha č. 11. 
             Pro 7, zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato. 

 
9. 
Stavební akce  

a) Přístavba k Základní škole ve Višňovém včetně technické infrastruktury  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Přípravu pro vybavení interiéru přístavby připraví na základě požadavků ZŠ: TOPmedia, Ing. 
Aleš Svoboda, Palackého třída 318/159, 612 00 Brno. 

- Podání žádosti o dotaci z IROP, přípravy pro realizaci projektu prostřednictvím společnosti 
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, z. s. p. o., Mgr. Tomáš Jurčeka, Tř. Tomáše 
Bati 5146, 760 01 Zlín. 
 

             Pro 7, zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato. 
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18:18 příchod Jan Šnábl 
 

b) Obecní dvůr – studie  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Uzavření smlouvy se dodavatelem Ing. Adam Dlabaja – Projekt.Shop, IČO 07949081, na 

vypracování studie „Multifunkční kulturní centrum Višňové – II. etapa“ za cenu 40.000,-- Kč. 
Není plátce DPH. 

 
Příloha č. 12 
 
 

c) Cyklopenzion 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Aktuální cenovou nabídku na Opravu střechy schodiště Cyklopenzionu. 
 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Provedení zateplení a fasády schodiště u Cyklopenzionu při stavební akci Oprava schodiště 
Cyklopenzionu. 
 

Příloha č. 13. 
             Pro 8, zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato. 
 

d) Workoutové hřiště, Višňové, Zvýšení bezpečnosti víceúčelového hřiště 2022  
Workoutové hřiště, Višňové  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Pověření Stavebního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňového provedením výběru 

dodavatele na „Workoutové hřiště, Višňové“ dle Vnitřní směrnice k zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městyse Višňového. 

- Současně schvaluje zahájení stavební akce a její následné provedení s podmínkou přidělení 
dotace z MMR. 
 

             Pro 8, zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
Višňové, Zvýšení bezpečnosti víceúčelového hřiště 2022 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Pověření Stavebního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňového provedením výběru 

dodavatele na „Višňové, Zvýšení bezpečnosti víceúčelového hřiště 2022“ dle Vnitřní směrnice 
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městyse Višňového, na něž byla uzavřena 
dotační smlouva s Nadací ČEZ.  

- Současně schvaluje zahájení stavební akce a její následné provedení. 
 

Příloha č. 14. 
             Pro 8, zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
18:27 Příchod Miroslav Svoboda 
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e) Jazírka  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Podání žádosti o dotaci za účelem odbahnění rybníka Jazírka, přípravy pro realizaci projektu 
prostřednictvím společnosti Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, z. s. p. o., Mgr. 
Tomáš Jurčeka, Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín. 
 

             Pro 9, zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato. 
 

f) Přeložka anodové ochrany  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na kompletní dodávku prací na stavbě přeložka anodového 
uzemnění a kabelového vedení v městysi Višňovém se STUTAK, s.r.o. IČO 62577824. 

 
Příloha č. 15. 
 
             Pro 9, zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato. 

 
10. 
Žádosti, nabídky, informace 

a) Žádosti o výstavbu RD 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Žádost o výstavbu RD v lokalitě Pod Starou horou – II. etapa 
 
Příloha č. 16  

 
b) Ukazatele rychlosti 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  instalaci ukazatelů rychlosti na začátcích vjezdu do obce na silnici II/400. Realizace bude 
provedena umístěním na plánované nově budované veřejné osvětlení, které bude navazovat 
na uložení rozvodů elektrické energie do země v části obce Žižkov. 
 

Příloha č. 17. 
             Pro 7, zdrželo se 2, proti 0 
Pro: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jakub Buchta, Josef David, Martin Chládek, Jan Šnábl, Karel 
Adámek 
Zdržel se: Miroslav Svoboda, Tomáš Jelínej 
Usnesení bylo přijato. 
 

c) Nabídka elektronické úřední desky  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Nabídku elektronické úřední desky firmy Galileo. Elektronickou úřední desku v současnosti 
nebude městys realizovat a instalovat.  

 
Příloha č. 18. 
 

d) Spolupráce Cykloklub  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
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Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Nabídku spolupráce Cykloklubu Znojmo. 

. prodloužení spolupráce v projektu Místa technické a první pomoci SELF - SERVICE  

. realizace zábavné dopravní výchovy  

. nákup cyklolékárniček s logem městyse Višňového  
 
Příloha č. 19 
 
18:37 Příchod: Václav Adámek 

 
e) Žádost o umístění dopravní značky místní komunikaci 

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  podání žádosti o umístění dopravní značky do uličky v Dědině, a to oboustranně zákazovou 
značku B6 – Zákaz vjezdu traktorů. Žádost podal pan xxxx.  

Zastupitelstvo bude informováno o výsledku provedeného místního šetření ve spolupráci MÚ Znojmo 
– odborem dopravy a dopravním inspektorátem. 

 
Příloha č. 20 
 

f) Žádost o dotace 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Žádosti o finanční individuální podporu z rozpočtu městyse Višňového: 
. Linky bezpečí, z. s.  
. Zdravotní klaun, o. p. s. 

 . IV – Nakladatelství s.r.o.  
 
Příloha č. 21.  

g) Velikonoční odpolední posezení u cimbálu a vína s regionálními vinaři 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Uspořádání vinařské, společenské, kulturní akce Velikonoční odpolední posezení u cimbálu a 
vína s regionálními vinaři, a přijímá povinnosti pořadatele z toho vyplývající. 

 
Ve 19:14 hod. starosta 41. zasedání zastupitelstva ukončil.  
 
Višňové dne 24. března 2022  
Zapsal:                
   
                                       Starosta Vladimír Korek – v. r. 
Ověřovatelé: 
 
…………………………….. – v. r. 
 
……………………………. – v. r. 
 
Vyvěšeno na fyzické a elektronické úřední desce dne: 1. 4. 2022 
Sňato z fyzické i elektronické úřední desky dne: 
 

 


