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Zápis z 45. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového  

zahájeného dne 16. září 2022 v 18.00 hod. 
 
Přítomni:   Vladimír Korek, Vladimír Vališ, Martin Chládek, Jan Šnábl, Jakub Buchta, Pavel 

Havelka, Karel Adámek, Václav Adámek, Miroslav Svoboda (přítomnost od 18.12 
hod.)  

        Počet: 8 + 1  
 
Omluveni: Tomáš Jelínek, Miroslav Svoboda (přítomnost od 18.12 hod.), Josef David 

Počet: 3 – 1  
 
Hosté:    
 
1. 
Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
Starosta v 18.00 hod. zahájil v Obecním sklepě na náměstí již 45. 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 07. 09. 2022 doposud.  
2. 
Schválení programu 45. zasedání zastupitelstva 
Návrh programu, který byl zveřejněn 07. 09. 2022. 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo schvaluje program 45. zasedání: 

1. Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
2. Schválení programu 45. zasedání  
3. Stanovení ověřovatelů zápisu, zapisovatel   
4. Ekonomika  

a) Rozpočtové opatření  
b) Pověření starosty prováděním rozpočtových změn 
c) Vkladový účet městyse 
d) Hospodaření městyse k 31. 8. 2022 
e) Pracovníci údržby  
f) Energie  

5. Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové, PO 
a) Výsledky hospodaření za II. čtvrtletí 2022 
b) Žádost o prominutí povinnosti plnění investičního fondu PO 
c) Žádost o poskytnutí finančních prostředků 

6. ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 
a) Žádost o rozpočtovou změnu 
b) Výsledky hospodaření za II. čtvrtletí 2022 

7. Smlouvy 
a) Příkazní smlouva  
b) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
c) Smlouva o věcném břemeni 
d) Smlouvy nájemní v DPS 
e) Nadace ČEZ  

8. Nemovitosti 
a) Prodej pozemku  
b) Nákup pozemků  
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c) Nájem, výpůjčka pozemků 
9. Stavební akce 

a) Přístavba k Základní škole ve Višňovém včetně technické infrastruktury  
b) Multifunkční kulturní centrum  
c) Oprava vodoteče, 2022 
d) Chodník v Dědině – III. etapa 
e) Zvýšení bezpečnosti víceúčelového hřiště 2022 
f) IS Lokalita Stará hora – II. etapa 
g) Místní komunikace – opravy, parkování  
h) Kompostárna 
i) Cyklopenzion 
j) Veřejné prostranství u památníku  
k) Kanalizace u MŠ 
l) Veřejné osvětlení u ZŠ 
m) PD Dešťová kanalizace, chodník a místní komunikace Zmoly  
n) Dům s pečovatelskou službou  
o) Rybník – žádost o dotace 
p) Sběrný dvůr 
q) Výsadba návsi na náměstí – smlouva, výběr  
r) Žádost o rozhodnutí vodárenské akciové společnosti 

10. Žádosti, nabídky, informace 
a) Stavební pozemky 
b) Zajištění voleb do zastupitelstva 
c) Roznos antidot, roznos obědů  
d) Poděkování zastupitelům  

 
Do programu zastupitelstva doplněno: 

6. ZŠ a MŠ Višňové, PO 
c) Žádost o čerpání fondu investic  
7. Smlouvy 
f) Oprava usnesení 43. zasedání 
g) Smlouva o právu provést stavbu 
8. Nemovitosti  
d) Žádost o výmaz předkupního práva a práva zpětné koupě 
 

            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 45. zasedání: Karel Adámek, Václav Adámek 
 

            Pro 7, zdrželo se 1, proti 0    
Pro: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Jan Šnábl, Jakub Buchta, Martin Chládek, Karel 
Adámek 
Zdržel se: Václav Adámek 
Usnesení bylo přijato. 
 
4. 
Ekonomika 

a) Rozpočtové opatření č. 5a), 6, 7, 8, 9, 10 
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Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Rozpočtové opatření č. 5a) za červen 2022, rozpočtové opatření č. 6 za červenec 2022, 
rozpočtové opatření č. 7 za srpen 2022 a rozpočtové opatření č. 8 za srpen 2022.  Provedl a schválil 
starosta. 
 
Příloha č. 1. 
 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Rozpočtové opatření č. 9 za měsíc září 2022 a č. 10. za měsíc září 2022.  
 
Příloha č. 2. 
            

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

b) Pověření starosty prováděním rozpočtových změn 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Pověření starosty prováděním a schvalováním veškerých rozpočtových změn do konce 
volebního období Zastupitelstva městyse Višňového pro období 2018 – 2022 a dále do 
zasedání nově zvoleného zastupitelstva, které stanoví podmínky rozpočtových změn.  

            
Pro 8, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  
 

c) Vkladový účet městyse  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci o vkladovém listu městyse Višňového, jeho opakovaném prodloužení, v České 
spořitelně s úrokovou sazbou 5,7 % p. a.   
 
Příloha č. 3. 
 

 
d) Hospodaření městyse k 31. 8. 2022 

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informace o hospodaření městyse k 31. 8. 2022 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. 
 
Příloha č. 4. 
 
18:12 Příchod Miroslav Svoboda 
 

e) Pracovníci údržby  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci o stavu počtu, nemocnosti, zástupu v době dovolené v řadách pracovníků údržby 
obce.  
- Provoz údržby byl řešen prostřednictvím dohod, stejně tak i provoz Cyklopenzionu v době 
dovolené.  
- Informaci o nové účetní u PO VKČOV. Počínaje od 1. 9. 2022 je účetní Ing. Lenka Michková. 
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f) Energie 

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informace místostarosty o výběru dodavatele energií pro příští rok a současném situaci na 
energetické burze. 
 

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

a) Výsledky hospodaření za II. čtvrtletí 2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Výsledky hospodaření VKČOV za II. čtvrtletí 2022. Dokumenty: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 
příloha. 
 
Příloha č. 5. 
 

b) Žádost o prominutí povinnosti plnění investičního fondu PO 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- žádost o prominutí povinnosti převést za rok 2022 z investičního fondu PO na účet fondu 
obnovy městyse Višňového 200.000,- Kč v roce 2022. 
-  
Příloha č. 6.  
 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  úhrada do fondu obnovy za rok 2022 provést v termínu do 28. 2. 2023.  

 
             Pro 8, zdrželo se 1, proti 0   
Pro: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Václav Adámek, Miroslav Svoboda, Vladimír Vališ, Karel Adámek, 
Jakub Buchta, Jan Šnábl 
Zdržel se: Martin Chládek 
Usnesení bylo přijato. 
 

c) Žádost o poskytnutí finančních prostředků   
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku z Fondu obnovy vodovodu a kanalizace, a to ve 
výši 663.398,- Kč.  
- Stav Fondu obnovy k 31. 8. 2022 je ve výši 998.254,61 Kč.  
 
Příloha č. 7. 
 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  poskytnutí neinvestičního příspěvku z Fondu obnovy městyse Višňového pro VKČOV, a to ve 
výši 663.398,- Kč. Účel: výměna aeračních elementů a nový elektrický vývod pro nové hlavní 
dmychadlo.  
 

 
             Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   
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Usnesení bylo přijato. 
 
6. 
ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 

a) Žádost o změnu rozpočtu   
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Žádost o rozpočtovou změnu ZŠ a MŠ Višňové RZ č. 1 ze dne 10. 8. 2022. 
 

Příloha č. 8. 
 

             Pro 9, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Žádost o rozpočtovou změnu ZŠ a MŠ Višňové RZ č. 2 ze dne 13. 9. 2022. 
 

Příloha č. 9. 
 

             Pro 8, zdrželo se 1, proti 0   
Pro: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Václav Adámek, Vladimír Vališ, Jan Šnábl, Jakub Buchta, Martin 
Chládek, Karel Adámek 
Zdržel se: Miroslav Svoboda 
Usnesení bylo přijato. 
 
 

b) Výsledky hospodaření za II. čtvrtletí 2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Višňové za II. čtvrtletí 2022. Dokumenty: rozvaha, výkaz zisku a 
ztráty, příloha. 
 
Příloha č. 10. 
 

c) Žádost o čerpání fondu investic  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Žádost o povolení čerpání finančních prostředků z fondu investic na předfinancování 
z Programu rozvoje venkova, a to ve výši 150.000,- Kč.  
 
Příloha č. 11. 

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

d) Žádost o finanční nekrytí fondu  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Žádost o povolení finančního nekrytí rezervního fondu z důvodu předfinancování schválené 
dotace z Programu rozvoje venkova, a to ve výši cca 150.000,- Kč (dle upřesnění).  
 
Příloha č. 12. 
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Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Dle dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova vykrýt rezervní fond cca 
150.000,- Kč použitými k předfinancování dotace, a to do 31. 3. 2023. 

 
             Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
7. 
Smlouvy  

a) Příkazní smlouva  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Uzavření příkazní smlouvy mezi městyse Višňové a PSPO s.r.o., zastoupené Ing. Kateřinou 
Moučkovou, IČO 04038291, jejíž předmětem je zabezpečování komplexních služeb v oblastech 
požární ochrany a BOZP. 
 
Příloha č. 13. 
 

b) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Uzavření Smlouvy č. ZN-001030075881/001-PKEL o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi městyse Višňové a EG.D, a.s., IČO 28085400, s názvem „Višňové, přípojka kNN MUDr. 
xxxx“. 
 
Příloha č. 14. 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Uzavření Smlouvy č. ZN-001040022447/001-PKEL o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi městyse Višňové a EG.D, a.s., IČO 28085400, s názvem „Višňové xx, úprava příp. NN“. 
-  
Příloha č. 15. 
 

c) Smlouva o věcném břemeni 
Martin Chládek upozornil před hlasováním, že by mohlo jít o výhodu, neboť se jedná v jeho 
záležitosti.  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  uzavření Smlouvy o věcném břemeni mezi městysem Višňové a xxx, nar. xxx, Višňové xxx 
s názvem „Višňové – NN kab. příp. – k pozemku parc. č. 1422/2 k. ú. Višňové“, a to za cenu 1.000,- Kč 
plus 21% DPH.  
Náklady spojené se smlouvou a správní poplatky hradí žadatel. 
 
Příloha č. 16. 
             Pro 8, zdrželo se 1, proti 0   
Pro: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Jan Šnábl, Jakub Buchta, Karel Adámek, Václav 
Adámek, Miroslav Svoboda 
Zdržel se: Martin Chládek 
 
Usnesení bylo přijato. 
 

d) Smlouvy nájemní v DPS  
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Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Uzavření Smlouvy o nájmu v bytu DPS Višňové na byt č. 10 s paní xxx, nar. xxx, a to počínaje 
dnem 1. 10. 2022.  
 
             Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Uzavření Smlouvy o nájmu v bytu DPS Višňové na byt č. 18 s paní xxx, nar. xxx, a to počínaje 
dnem 1. 10. 2022.  
 
             Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
             
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 7 s panem xxx a to konče dnem 31.5.2022. Důvod: úmrtí 
nájemce. 
-  
Příloha č. 17. 
  
- Ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 18 s panem xxx a to konče dnem 31.8.2022. Důvod: 
úmrtí nájemce. 
-  
Příloha č. 18. 
 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Ukončení nájemní smlouvy na pozemek p. č. 2523/28 s garáží s xxx k 30. 9. 2022. Důvod: 
úmrtí nájemce. 
 
Příloha č. 19. 
             Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 10 s paní xxx a to konče dnem 30.9.2022. 
Důvod: Přemístění do domova důchodců.  
 
Příloha č. 20.   
             Pro 9, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato. 
 

e) Nadace ČEZ 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Uzavření Smlouvy s Nadací ČEZ na poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 50.000,- Kč za 
účelem „Krizová pomoc po krupobití, Višňové 2022“. 
 
Příloha č. 21.  
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Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Uzavření Smlouvy s Nadací ČEZ na poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 133.094,- Kč za 
účelem „Výsadba návsi městyse Višňového“ 
-  
Příloha č. 22. 

 
f) Oprava usnesení 43. zasedání  

Oprava usnesení 43. zasedání dne 26. 5. 2022 v bodě 4 j)  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  opravu zápisu usnesení: „počínaje od 1. 10. 2022 stanovení jako jedné z podmínek pro 
umístění do nájemního bydlení v bytech ve vlastnictví městyse Višňového včetně bytů v DPS, nájmů 
v budovách městyse Višňového pojištění odpovědnosti uchazeče, které kryje škody i na majetku 
pronajímatele. (Pokud není stanovena výjimka z této podmínky např. podmínkami poskytnuté 
dotace).  

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

g) Smlouva o právu provést stavbu 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi Jihomoravským krajem a městyse Višňové na 
akci „Višňové – lokalita Stará hora – II. etapa (posilovací stanice vodovodu).   
 
Příloha č. 23. 
             Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
8. 
Nemovitosti  

a) Prodej pozemku 
Pozemek st. 746 - část pozemku p. č. 3414/1    
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  prodej pozemku p. č. st. 746 o výměře 8 m2, který byl oddělen z pozemku p. č. 3414/1 k. ú. 
Višňové ve vlastnictví městyse Višňového dle Geometrického plánu č. 1129-97/2022 vypracovaným 
Ing. Milanem Jelínkem do vlastnictví SJM xxx, nar. xxx, a xxx, nar. xxx, č.p. xxx, 671 38 Višňové, a to za 
cenu 105,-- Kč/m2, tj. za cenu pozemku 840,-- 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 byl vyvěšen starostou dne 22. 8. 2022. 
Ke kupní ceně budou zahrnuty i veškeré náklady s prodejem pozemku (cena pozemku). Tyto hradí 
kupující. Poplatek vkladu do KN hradí kupující.  
 
Příloha č. 24. 
                Pro 9, zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato. 

 
b) Nákup pozemků 

Část pozemku p. č. 172/85 a p. č. 1571/25 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
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Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Nabídku xxx, Višňové č. p. xx projede podílů pozemků p. č. 172/85 a 1571/25 k. ú. Višňové. 
 
Jakub Buchta upozornil před hlasováním, že by mohlo jít o výhodu, neboť se jedná v záležitosti 
příbuzného. 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  nákup podílu pozemku p. č. 172/85 o výměře 1286 m2 od xxx, nar. xxx, č.p. xx, 671 38 
Višňové – podíl 1/9, a to za cenu 30 Kč/m2, a podílu pozemku p. č. 1571/25 o výměře 17 m2 od xxx, 
nar. xxx, č.p. xx, 671 38 Višňové – podíl 1/180, a to za cenu 20 Kč/m2, tj. nákupní cenu za podíly na 
obou pozemcích 4.289,- Kč.  
Dohodnutá kupní cena je v souladu s cenou v daném místě a čase obvyklou. 
Ke kupní ceně budou zahrnuty i veškeré náklady s prodejem pozemku. Tyto hradí kupující. Poplatek 
vkladu do KN hradí kupující.  
 
Příloha č. 25. 
                Pro 8, zdrželo se 1, proti 0  
Pro: Vladimír Korek, Vladimír Vališ, Martin Chládek, Jan Šnábl, Pavel Havelka, Karel Adámek, Václav 
Adámek, Miroslav Svoboda 
Zdržel se: Jakub Buchta 
Usnesení bylo přijato. 
 
Část pozemku p. č. 1420/30 a p. č. 1420/17 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Nabídku firmy VIAGEM a.s. projede podílů pozemků p. č. 1420/30 a 1420/17 k. ú. Višňové. 
 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  nákup podílu pozemku p. č. 1420/30 o výměře 1175 m2 od společnosti VIAGEM a. s., 
Sokolovská 131/86, Karlín, 18600 Praha 8 – podíl 1/45, a to za cenu 200 Kč/m2, a podílu pozemku p. 
č. 1420/17 o výměře 5067 m2 od VIAGEM a. s., Sokolovská 131/86, Karlín, 18600 Praha 8 – podíl 1/3, 
a to za cenu 200 Kč/m2, tj. nákupní cenu za podíly na obou pozemcích 344.338,- Kč.  
Dohodnutá kupní cena je v souladu s cenou v daném místě a čase obvyklou. 
Ke kupní ceně budou zahrnuty i veškeré náklady s prodejem pozemku. Tyto hradí kupující. Poplatek 
vkladu do KN hradí kupující.  
 
Příloha č. 26. 
                Pro 5, zdrželo se 3, proti 1  
Pro: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Adámek Václav, Martin Chládek, Jakub Buchta  
Zdržel se: Jan Šnábl, Vladimír Vališ, Karel Adámek 
Proti: Miroslav Svoboda 
Usnesení nebylo přijato. 
 

c) Nájem, výpůjčka pozemků  
- Bude předmětem na dalších zasedáních zastupitelstva. 
 

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

- Zrušení předkupního práva a práva zpětné koupě na pozemek parc. č. st. 741 o výměře 723 
m2 k. ú. Višňové, vlastnické právo Lustig Miroslav, nar. 21. 3. 1993, č.p. 271, 671 38 Višňové – 
podíl ½, Lustigová Monika, nar. 16. 1. 1991, č.p. 271, 671 38 Višňové – podíl ½, LV č.  1287.  
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Kupní smlouvou v rámci řízení V-5918/2019-713 ze dne 26. 6. 2019 (stavební pozemek p. č. 
3131/148), a to z důvodu zápisu Protokolu o závěrečné prohlídce pod č.j. 163/1/2022-DA ze 
dne 22. 6. 2022.  
Podavatelem a poplatníkem na KÚ je vlastník uvedeného pozemku. 

 
Příloha č. 27. 
             Pro 9, zdrželo se 0, proti 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
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 přípravě veškerých podkladů pro podaní žádosti o dotaci z IROP prostřednictvím 

agentury Regionální rozvojová agentura Východní Moravy 
 

b) Multifunkční kulturní centrum – I. a II. etapa 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informace o podání žádosti na MMR v brownfield programu firmou Grantech Moravské 
Budějovice.  
 

c) Oprava vodoteče, 2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci o dokončení stavby, jejíž předaní proběhlo dne 2. 9. 2022. 
 
Příloha č. 28.  
 

d) Chodník v Dědině – III. etapa 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci o dokončení stavby, jejíž předaní proběhlo dne 25.7. 2022. 
 
Příloha č.  29. 
 

e) Zvýšení bezpečnosti víceúčelového hřiště 2022  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci o dokončení stavby v závěru června. Provedeno dokladování dotačního příspěvku 

z Nadace ČEZ na akci. 
 
Příloha č.  30 
 

f) IS Lokalita Stará hora – II. etapa (posilovací stanice vodovodu) 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu. V současnosti čekáme na předání všech 

potřebných podkladů pro zahájení územního řízení od Ing. Hose.  
 

g) Místní komunikace – opravy, parkování 
Opravy vozovek 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
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Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informace starosty o postoji SÚS k nesplněnému závazku Smlouvy o dílo na rok 2021 a jeho 

dodatku na provedení oprav komunikací do 31. 7. 2022. 
- Zahájení provádění oprav místních komunikací firmou Opravy vozovek, zemní práce 

Radkovice u Budče. V současnosti provedena cca polovina obce.  
 
Parkování v obci  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Lokalita Rajčula. Z oslovených 13 vlastníků nemovitostí žádost o odkup části pozemku za 

účelem výstavby parkovacího místa reagovali dva.  
- Nutné řešit projekčně parkování v Dědině a Sádek  

 
h) Kompostárna 

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Ve věci tipování vhodného místa pro umístění budoucí kompostárny.  
 

i) Cyklopenzion 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informace o prováděných pracích na Cyklopenzionu - Oprava střechy schodiště 

Cyklopenzionu včetně zateplení, Višňové 2022“. 
 

j) Veřejné prostranství u památníku 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Před vlastní stavební akci s pracovním názvem „Zpevněná plocha u pomníku“ je nutné 

realizovat Kanalizaci u MŠ. 
 

k) Kanalizace u MŠ 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Provedeno výběrové řízení v souladu s vnitřní směrnicí na základě pověření zastupitelstva. 

Vítězná nabídka je od firmy VALDASTAV s.r.o. Tulešice. Uzavřena smlouva na nabídkovou 
cenou 546.071, 90 Kč včetně DPH. Předání staveniště proběhlo 6. 9. 2022. Zahájeny práce.  

- Očekáváme vyjádření JMK k žádosti o dotaci na uvedenou akci. 
 
Příloha č. 31  

 
l) Veřejné osvětlení u ZŠ 

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informace o průběhu stavební akce.  
 
Příloha č. 32. 

 
m) PD Dešťová kanalizace, chodník a místní komunikace ZMOLY 

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informace o průběhu pracovní schůzky s projektanty SMI Znojmo dne 8. 9. 2022. 

Předložen návrh situace projektu.  
 
Příloha č. 33.  
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n) Dům s pečovatelskou službou 

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informaci o prováděné opravě domu po požáru. Práce pokračují.  
- Dne 14. 9. 2022 provedena výměna tekoucího bojleru.  
- Dokončená oprava bytu č. 18. 
- Dne 16. 9. 2022 provedena oprava přístřešku nad balkony.  
- Z pracovní schůzky s nájemníky dne 28. 6. 2022 vyplynul požadavek realizace nových 

bezbariérových sprchových koutů pro všechny byty v DPS.  
 

o) Rybník – žádost o dotace 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Stav připravenosti projektové dokumentace na odbahnění Jazírek pro žádost o dotace 
prostřednictvím Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, z. s. p. o. 
 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  zařazení pro zpracování žádosti o dotaci Regionální rozvojovou agenturou Východní Morava 
projekt „Rybník na parcele č. 133 a 3898/6 v k.ú. Višňové“. 
 
Příloha č. 34 
 
               Pro 6, zdrželo se 3, proti 0 
Pro: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Václav Adámek, Karel Adámek, Vladimír Vališ, Jan Šnábl 
Zdržel se: Martin Chládek, Miroslav Svoboda, Jakub Buchta  
Usnesení bylo přijato. 

 
p) Sběrný dvůr  

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci o podané žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 

Ing. Markétu Hoškovou, bydlištěm Veselá 223, 763 15 Veselá, IČ: 63464501. 
 

q) Výsadba návsi na náměstí 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  realizaci výsadby dle PD „Návrh výsadeb návsi Městyse Višňové“ Ing. Jaroslava Krejčího. Na 
výsadbu poskytnuta dotace Nadace ČEZ. Výsadba bude realizovaná v roce 2022. 
 
Příloha č. 35. 
                Pro 9, zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato. 
 

r) Žádost o rozhodnutí vodárenské akciové společnosti  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Žádost o závazné stanovisko pro zpracování PD pro územní řízení na Zásobení pitnou vodou 
obcí Severozápad Znojemska (konkrétně obce Němčičky, Mikulovice a následně Běhařovice, 
Křepice, Tavíkovice). 

 
Příloha č. 36.  
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10. 
Žádosti, nabídky, informace 

a) Stavební pozemky  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Žádost o stavební pozemek pro výstavbu RD. 
 
Příloha č. 37.  
 

b) Zajištění voleb do zastupitelstva 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informaci o připravenosti voleb ve Višňovém v zasedací místnosti hasičské zbrojnice č.p. 213, 
zajištěnosti a proškolení OVK. Volební lístky jsou dodány do domácností.  

 
c) Roznos antidot, roznos obědů  

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informaci o prováděném roznosu a zpětném odběru ANTIDOT s expirací do 2027. 
- Na základě vypovězení roznosu obědů z vývařoven po obci společností CESOS Znojmo, 

zajištěn rozvoz ze školní jídelny při ZŠ školním autem, z vývařovny AGROSERVISu pracovnicí 
obce. 
 

d) Poděkování zastupitelstvu  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Poděkování Zastupitelstvu městyse Višňového za jeho odvedenou práci ve volebním období 
2018 – 2022. 

 
Ve 19:51 hod. starosta 45. zasedání zastupitelstva ukončil.  
 
Višňové dne 16. září 2022  
Zapsal: Pavel Havelka            
 
                                         Starosta Vladimír Korek – v. r. 
Ověřovatelé: 
 
…………………………….. – v. r. 
 
……………………………. – v. r. 
 
Vyvěšeno na fyzické a elektronické úřední desce dne: 26. 9. 2022 
Sňato z fyzické i elektronické úřední desky dne: 


