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Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového  

zahájeného dne 28. dubna 2022 v 18.00 hod. 
 
Přítomni:   Vladimír Korek, Martin Chládek, Tomáš Jelínek, Jan Šnábl, Jakub Buchta, Pavel 

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

Počet: 4 
 
Hosté:                
 
 
 
1. 
Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
Starosta v 18.00 hod. zahájil v kanceláři starosty Višňové 212 již 42. 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 20. 4. 2022 doposud.  
 
2. 
Schválení programu 42. zasedání zastupitelstva 
Návrh programu, který byl zveřejněn 20. 4. 2022. 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo schvaluje program 42. zasedání: 

1. Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
2. Schválení programu 42. 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) Schválení účetní závěrky  
c) Hospodaření za I. čtvrtletí  

6. ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 
a)  Žádost o zaslání příspěvku na provoz  
b) Schválení účetní závěrky  
c) Hospodaření za I. čtvrtletí  

7. Smlouvy 
a) Prodloužení nájemní smlouvy 

8. Nemovitosti 
a) Prodej pozemku  
b) Nákup pozemků  

9. Stavební akce 
a) Přístavba k Základní škole ve Višňovém včetně technické infrastruktury  
b) Multifunkční kulturní centrum – I. a II. etapa 
c) Cyklopenzion 
d) Oprava vodoteče, 2022 
e) Chodník v Dědině – III. etapa 
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f) Workoutové hřiště, Višňové 
g) Zvýšení bezpečnosti víceúčelového hřiště 2022 
h) IS Lokalita Stará hora – II. etapa 
i) Přeložka anodové ochrany 

10. Žádosti, nabídky, informace 
a) Pomoraví 
b) Prodej dřeva 
c) Velikonoční odpolední posezení u cimbálu a vína s regionálními vinaři 

Na vědomí – nákup skleniček jako dar při akci, zbytek na prodej.  
 

Do programu zastupitelstva doplněno: 
6. ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 
d) Příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů za stravování žáků ve školní jídelně 
7.  Smlouvy  
b) Podklady pro dodatek smlouvy k bytu č. 1/212   
c) Smlouvy s OSA 
10.  Žádosti, nabídky, informace 
d) Žádost o umístění dopravní značky místní komunikaci 
 

Z programu zastupitelstva bylo 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 42. zasedání: Tomáš Jelínek, Martin Chládek 
 

            Pro 7, 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. 2/2022 za březen 2022, jenž provedl a schválil starosta na základě 
pověření. 
 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Rozpočtové opatření č. 3/2022 za duben 2022. Inventarizační zprávu za rok 2021.  
Příloha č. 1.  
             Pro7, 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 
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Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci starosty o přípravě dokumentace pro územní řízení. 
 
 

b) Účetní závěrka za rok 2021 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Účetní závěrku Vodovodu, kanalizací a čistírny odpadních vod v městysi Višňovém, PO za rok 
2021, která obsahuje: 
. Rozvahu 
. Výkaz zisku a ztráty 
. Přílohu 
. Inventarizační zprávu 
. Zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly   
. Rozbor hospodaření 
. Rozbor hospodářského výsledku   
 
Příloha č. 2. 
                                                                                        Pro 7, zdrželo se 0, proti 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

c) Hospodaření za I. čtvrtletí 2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Hospodaření PO VKČOV za I. čtvrtletí 2022, a to výkaz zisku a ztráty, rozvahu, přílohu. 

 
Příloha č. 3.  
 
 
6. 
ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 
         a)    Žádost o zaslání příspěvku na provoz 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-          Žádost o zaslání zálohy na období 3. čtvrtletí roku 2022 na účet ZŠ a MŠ Višňové již v průběhu 
měsíce května 2022. 
Důvod: ZŠ a MŠ Višňové dojde ke zvýšení objemu plateb z důvodu realizace projektu „Nové vybavení 
školní dílny, jazykové učebny a učebny fyziky a chemie“ v rámci programu IROP, který je financování 
Ex post. 

  
Příloha č. 4. 

                                                                                        Pro 7, zdrželo se 0, proti 0 
Usnesení bylo přijato. 

 
18.18 Příchod Vladimír Vališ 

 
a) Účetní závěrka za rok 2021  

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Účetní závěrku ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO za rok 2021, která obsahuje: 
. Rozvahu 
. Výkaz zisku a ztráty 
. Přílohu 
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. Inventarizační zprávu 

. Zprávu o provedené VSK  

. Rozbor hospodaření  
 
Příloha č. 5. 
                                                                                        Pro 8, zdrželo se 0, proti 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
 

b)  Hospodaření za I. čtvrtletí 2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Hospodaření PO ZŠ a MŠ Višňové za I. čtvrtletí 2022, a to výkaz zisku a ztráty, rozvahu, 

přílohu. 
 

Příloha č. 6. 
 
 

c) Příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů za stravování žáků ve školní jídelně 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Na základě „Dohod na úhradu výdajů školských zařízení (školní jídelna)“, „Smlouvy o 
poskytnutí příspěvku“ a dále začlenění do správního obvodu PO ZŠ Višňové bude provedena 
fakturace obcím za stravování jejich žáků. Zastupitelstvo dále schvaluje věcný náklad na 1 
oběd ve výši 6,16 Kč. V případě těch žáků, kde obce nemají uzavřenou žádnou z výše 
uvedených dohod, neinvestiční náklady na stravování žáků půjdou z rozpočtu městyse 
Višňového.  
 

Příloha č. 7. 
           Pro 8, zdrželo se 0, proti 0    

Usnesení bylo přijato.  
 
7. 
Smlouvy  

a) Prodloužení nájemních smluv  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  na základě podkladů Prodloužení nájemní smlouvy:  
-  uzavření Dodatku Smlouvy o nájmu sociálního vstupního bytu – tj. bytové jednotky č. 5 

nacházející se v bytovém domě ve Višňovém č. p. 171 s xxx, nar. xxx, Višňové 171, okres Znojmo na 
základě splnění podmínek daných pravidly MMR Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2012 
a vnitřní směrnicí Pravidly pro pronájem sociálních vstupních bytů ze dne 24. 6. 2015, a to na dobu 1 
roku do 28. 2. 2023. 
 
Příloha č. 8. 

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

-  na základě podkladů Prodloužení nájemní smlouvy:  
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-  uzavření Dodatku Smlouvy o nájmu sociálního vstupního bytu – tj. bytové jednotky č. 3 
nacházející se v bytovém domě ve Višňovém č. p. 171 s xxx, nar. xxx, Prokopov x, okres Znojmo na 
základě splnění podmínek daných pravidly MMR Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2012 
a vnitřní směrnicí Pravidly pro pronájem sociálních vstupních bytů ze dne 24. 6. 2015, a to na dobu 1 
roku do 1. 5. 2023. 

 
Příloha č. 9. 
             Pro 8, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
 

b) Podklady pro dodatek smlouvy k bytu č. 1/212   
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  podklady pro vypracování dodatku nájemní smlouvy k bytu č. 1/212 na základě provedeného 
přeměření výměr bytu:  

-  na základě přeměření výměr bytu č. 1 v domě č. p. 212 bude v dodatku počínaje dnem 1. 
května 2022 uvedena celková výměra 130,2 m2. 
Důvod: Při vyměření bylo zjištěno, že byla špatně zaměřena předsíň, ve které byla pravděpodobně 
započítána i část kuchyně. V pokojích byli také odlišnosti. Výsledná výměra je o 2,2 m2 menší než 
původní výměra.  

 
Příloha č. 10. 
             Pro 8, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 

c) Smlouvy s OSA 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Smlouvy s OSA Praha: 

. hromadná licenční smlouva o veřejném provozování – Cyklopenzion  

. licenční smlouva o veřejném provozování – kulturní akce. 
 
Příloha č.   11. 
 
8. 
Nemovitosti  

a) Prodej pozemku 
- Bude předmětem jednání na příštích zasedáních  

 
b) Nákup pozemků 

- Bude předmětem jednání na příštích zasedáních. 
 

18:31 Příchod Miroslav Svoboda 
 

9. 
Stavební akce  
 

a) Přístavba k Základní škole ve Višňovém včetně technické infrastruktury  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci o předané projektové dokumentaci. V současnosti, vzhledem ke lhůtám, čekáme na 

předání vyjádření jednotlivých dotčených orgánů. 
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b) Multifunkční kulturní centrum – I. a II. etapa 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Zřízení nové elektrické přípojky firmy E.GD pro obecní dvůr z důvodu plánovaného odpojení 

od TS zemědělského družstva Ovčírna. 
- Studii pro II. etapu, kterou vypracoval Ing. Adam Dlabaja. 
 
Příloha č.  12. 
 
 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Pověření Stavebního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňového provedením výběru 

dodavatele projektové dokumentace na vypracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení na „Multifunkční kulturní centrum – II. etapa“ dle Vnitřní směrnice k zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městyse Višňového. 

- Současně schvaluje následné podání žádosti o dotaci za účelem získání prostředků na II. 
etapu 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. 
 
 

c) Cyklopenzion 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Ceník Cyklopenzionu platný od 1. 5. 2022. 
 

Příloha č.  13.  
 
             Pro 9, zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Výsledek výběrového řízení dle Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městyse Višňového na akci „Oprava střecha schodiště Cyklopenzionu včetně 
zateplení, Višňové 2022“. Vítězná nabídka VALDASTAV s.r.o., nabídková cena 377.671,36 Kč.  

 
Příloha č.  14. 
 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Zaslanou nabídku možných dotačních titulů, které je možné použít na další provozování 
budovy Cyklopenzionu. 

 
Příloha č.   15. 
 
 

d) Oprava vodoteče, 2022 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
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- výsledek výběrového řízení – hodnocení nabídek ze dne 20. 4. 2022 a akceptuje doporučení 
komise o pořadí nabídek zapsané v Protokolu o otevírání obálek a vyhodnocení předložených nabídek 
„Oprava vodoteče 2022, Višňové“ a rozhodlo o nejvhodnější nabídce v souladu s doporučením 
přidělení zakázky VALDASTAV s.r.o, IČO 29291054. Vítězná cena činí 520.403,83 Kč včetně DPH. 
Pověřuje starostu uzavřením smlouvy.  
 
Příloha č. 16.  

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

e) Chodník v Dědině, Višňové 2022 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- výsledek výběrového řízení – hodnocení nabídek ze dne 20. 4. 2022 a akceptuje doporučení 
komise o pořadí nabídek zapsané v Protokolu o otevírání obálek a vyhodnocení předložených nabídek 
„Chodník v Dědině, Višňové 2022“ a rozhodlo o nejvhodnější nabídce v souladu s doporučením 
přidělení zakázky VALDASTAV s.r.o, IČO 29291054. Vítězná cena činí 659.692,81 Kč včetně DPH. 
Pověřuje starostu uzavřením smlouvy.  
 
Příloha č. 17.  

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

f) Workoutové hřiště, Višňové  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- výsledek výběrového řízení – hodnocení nabídek ze dne 20. 4. 2022 a akceptuje doporučení 
komise o pořadí nabídek zapsané v Protokolu o otevírání obálek a vyhodnocení předložených nabídek 
„workoutové hřiště, Višňové“ a rozhodlo o nejvhodnější nabídce v souladu s doporučením přidělení 
zakázky HRAS – zařízení hřišť, s.r.o., IČO 47666331. Vítězná cena činí 523.930,00 Kč včetně DPH. 
V případě získání dotace z MMR pověřuje starostu uzavřením smlouvy  
 
Příloha č. 18.  

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

g)  Zvýšení bezpečnosti víceúčelového hřiště 2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Výsledek výběrového řízení dle Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městyse Višňového na akci „Rekonstrukce víceúčelového hřiště, Višňové 2022“. 
Vítězná nabídka JM Demicarr s.r.o., IČO 63489163, nabídková cena 299.915,44 Kč.  

 
Příloha č.  19. 
 
 
 

h) IS Lokalita Stará hora – II. etapa 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informaci starosty o postupu prací projekční firmy SMI Znojmo. 
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. sjezd na komunikaci II/400 

. příprava podkladů pro Smlouvu o právu provést stavu s SÚS 
 
 

a) Přeložka anodové ochrany  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informaci místostarosty o předání dokončeného díla a postupu dalších kroků ke kolaudaci 
přeložky. 

 
 

10. 
Žádosti, nabídky, informace 

a) Pomoraví 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informace a podklady předložené zastupitelstvu v záležitosti vstupu městyse Višňového do 
Euroregionu Pomoraví. 

 
Příloha č.20  

 
 
b) Prodej dřeva 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Ceník prodeje dřeva městysem Višňové platný od 1. 5. 2022. 
 

Příloha č. 21. 
             Pro 8, zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato. 

 
 

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

- Nákup skleniček jako dar při zajištění akce. Část skleniček bude určena k prodeji veřejnosti, a 
to za cenu 50,-- Kč/ks vč. DPH. 

- Informaci o průběhu akce. 
 
 
 

d) Žádost o umístění dopravní značky místní komunikaci 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informaci starosty o vyjádření k řešení dopravní situace v rámci „ulička v Dědině“ ze strany DI 
PČR Znojmo a Odboru dopravy MěÚ Znojmo. 

. pasport 

. územní plán  
 
 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  umístění dopravní značky do uličky v Dědině, a to oboustranně zákazovou značku B6 – Zákaz 
vjezdu traktorů.  
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Příloha č. 22. 
             Pro 0, zdrželo se 3, proti 6 
Zdržel se: Miroslav Svoboda, Martin Chládek, Jan Šnábl 
Proti: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Karel Adámek, Jakub Buchta, Vladimír Vališ, Tomáš Jelínek  

 
Usnesení bylo přijato. 
 
Ve 19:32 hod. starosta 42. zasedání zastupitelstva ukončil.  
 
Višňové dne 28. dubna 2022  
Zapsal:                
   
                                       Starosta Vladimír Korek – v. r. 
Ověřovatelé: 
 
…………………………….. – v. r. 
 
……………………………. – v. r. 
 
Vyvěšeno na fyzické a elektronické úřední desce dne: 6. 5. 2022 
 
Sňato z fyzické i elektronické úřední desky dne: 
 

 


