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Zápis z 44. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového  

zahájeného dne 23. června 2022 v 18.00 hod. 
 
Přítomni:   Vladimír Korek, Miroslav Svoboda, Jakub Buchta, Pavel Havelka, Karel Adámek, Josef 

David, Václav Adámek,   
        Počet:  7 
, 
Omluveni: Vladimír Vališ, Martin Chládek, Tomáš Jelínek, Jan Šnábl 

Počet:  4 
 
Hosté:                
 
 
 
1. 
Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
Starosta v 18.00 hod. zahájil v kanceláři starosty Višňové 212 již 44. 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 14. 6. 2022 doposud.  
 
2. 
Schválení programu 44. zasedání zastupitelstva 
Návrh programu, který byl zveřejněn 14. 6. 2022. 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo schvaluje program 44. zasedání: 

1. Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
2. Schválení programu 44. zasedání  
3. Stanovení ověřovatelů zápisu, zapisovatel   
4. Ekonomika  

a) Rozpočtové opatření č. 
b) Jubilanti  
c) Zpráva hospodaření městyse za rok 2021 
d) Závěrečný účet městys Višňové 
e) Obecně závazná vyhláška – psů  
f) Dům s pečovatelskou službou  
g) Energie  
h) Zhodnocení financí městyse 
i) Dar Spolku pro podporu veřejných aktivit 
j) Žádost o pracovní pozici VPP – oprava zápisu v 43. zasedání  

5. Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové, PO 
6. ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 

a) Nájemní smlouva 
7. Smlouvy 

a) Smlouvy JMK  
b) Dodatek nájemní smlouvy 
c) Věcné břemeno 

8. Nemovitosti 
a) Prodej pozemku  
b) Nákup pozemků  
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c) Nájem, výpůjčka pozemků 
d) Žádosti o dotace 

9. Stavební akce 
a) Přístavba k Základní škole ve Višňovém včetně technické infrastruktury  
b) Multifunkční kulturní centrum  
c) Cyklopenzion 
d) Oprava vodoteče, 2022 
e) Chodník v Dědině – III. etapa 
f) Zvýšení bezpečnosti víceúčelového hřiště 2022 
g) IS Lokalita Stará hora – II. etapa 
h) Místní komunikace – opravy, parkování  
i) Kompostárna 
j) Veřejné prostranství u památníku  
k) Oprava bytu 171  
l) Dům s pečovatelskou službou  

10. Žádosti, nabídky, informace 
a) Město Hrotovice 
b) Pouťové oslavy 
c) Višňovské kulturní léto 2022 

 
Do programu zastupitelstva doplněno: 

5. Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové, PO 
a) Žádost o projednání předpokládané změny v rozpočtu PO na rok 2022 
b) Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu PO VKČOV 
7.  Smlouvy  
d) Smlouva DPS  
e) Úprava cen za svoz odpadu 
9. Stavby 
m) PD Dešťová kanalizace, chodník a místní komunikace Zmoly 
10. Žádosti, nabídky, informace 
d)EUISM 
e) Věcné dary – seniorům, propagační 
f) Informace a žádost TJ Višňové k plánovanému osvětlení  
g) Žádost o umístění klimatizace do kadeřnictví Lucie 
h) Žádost o stavební pozemek  
 

Z programu zastupitelstva bylo vyňato: 
4. Ekonomika 
c) Zpráva hospodaření městyse za rok 2021 
 
            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 44. zasedání: Václav Adámek, Jakub Buchta 
 

            Pro 7, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato. 
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4. 
Ekonomika 

a) Rozpočtové opatření č.  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Rozpočtové opatření č. 4 za květen 2022. Provedl a schválil starosta. 
 
Příloha č. 1.  
 
Zhodnocení volných finančních zdrojů 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Na základě nabídky České spořitelny zřízení vkladového účtu po dobu 1 měsíce. Současně 
schvaluje pověření pro starostu městyse možností prodloužení doby vkladového účtu. 

 
Příloha č. 2. 
             Pro 7, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato.  

 
 

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Rozpočtové opatření č. 5 za červen 2022. 
 
Příloha č. 3. 
             Pro 7, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato.  
 
18.07 – Příchod: Vladimír Vališ, Martin Chládek, Jan Šnábl 
 

b) Jubilanti v obci  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Metodický pokyn pro blahopřání občanům – jubilantům městyse Višňového s datem 23. 6. 
2022. 

 
Příloha č. 4. 
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato.  
 
 
 

c) Zpráva hospodaření městyse za rok 2021 
- Ze zasedání vyňato.  

 
 
 

d) Závěrečný účet městyse Višňového za rok 2021 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  Zastupitelstvo městyse Višňového projednalo na svém zasedání návrh Závěrečného účtu 
městyse Višňového za rok 2021 a v souladu s ustanovením par. 17 odst.7 zákona č. 250/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů schvaluje celoroční hospodaření městyse Višňového včetně Zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021, a to bez výhrad. Po schválení v Zastupitelstvu 
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městyse Višňového se Návrh závěrečného účtu stává „Závěrečným účtem městyse Višňového za rok 
2021. 
 
Příloha č. 5.  

 
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato.  
 

e) Obecně závazná vyhláška – psů   
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového projednal a schvaluje: 
- Obecně závazná vyhláška městyse Višňové č. 2/2022, o místním poplatku ze psů č. 2/2022. 

 
Příloha č. 6.  
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato.  
 

f) Dům s pečovatelskou službou  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci o postupu likvidace škody po požáru. 
- Schůzka starosty a místostarosty s nájemníky DPS se uskuteční v pondělí 27. 6. v 15.30 hod.  
 

g) Energie 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci o proběhlé první schůzce s makléřem zajišťujícím energie pro Moravský Krumlov. 
Ze schůzky vyplynulo, že je reálné společně v rámci Znojemského Podhorácka soutěžit plyn i 
elektrickou energii (smlouva s dosavadním dodavatelem končí pro městys Višňové, ZŠ a MŠ Višňové a 
VKČOV Višňové k 31. 12. 2022). 
 
 

h) Zhodnocení financí městyse 
-   Zařazeno do bodu a) Rozpočtové opatření č.  

 
 
i) Dar Spolku pro podporu veřejných aktivit  

Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového projednal a schvaluje: 
- Poskytnutí finančního daru ve výši 28.000,-- Kč Spolku pro podporu veřejných aktivit, IČO 

01365223. Dar spolek použije na dofinancování akce: Restaurování křížku s kamenným 
podstavcem. 
 

Příloha č. 7.  
 

             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato.  
 
 

j) Žádost o pracovní pozici VPP – oprava zápisu 43. zasedání  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
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- Opravu zápisu 43. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového ze dne 26. 5. 2022, a to na zápis: 
„Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje vytvoření 1 pracovního místa VPP prostřednictvím 
Úřadu práce Znojmo od 1. 6. 2022 na dobu 6 měsíců pro xxx, nar. xxx.  
 

             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato.  
 
 
 
5. 
Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové, PO 

a) Žádost o projednání předpokládané změny v rozpočtu PO na rok 2022 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  předběžný souhlas změny rozpočtu v PO na rok 2022, kterým bude řešena akce „Výměna 
aeračních armatur ČOV“. 
Vlastní rozhodnutí bude předloženo zastupitelstvu ke schválení na základě vyhodnocení nabídek na 
základě dopracované konkretizace zadání.  
Zvýšení nákladů bude kryto z části investičního fondu PO a z části příspěvkem z fondu obnovy 
městyse.  
 
Příloha č. 8. 

 
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 

b) Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu PO VKČOV  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů s nabytím účinnosti dne 1. 6. 2022.  
 
Příloha č.  9. 
 
6. 
ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 

a) Nájemní smlouva  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového jako zřizovatel bere na vědomí: 

-  budoucí uzavření nájemní smlouvy č. 250950 mezi Základní školou a Mateřskou školou, 
Višňové, okres Znojmo, příspěvkovou organizací, IČO 71001476, a Vantage Towers s.ro., IČO 
09056009. Předmětem nájmu bude nájemcem užíván pro výstavbu, provoz, údržbu a úpravy stavby, 
konstrukcí a zřízení základnové stanice určené pro umístění a provoz dočasného zařízení pro přenos 
signálů sítě elektronických komunikací.  
 
Příloha č. 10. 

 
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
7. 
Smlouvy  

a) Smlouvy JMK  
Usnesení zastupitelstva  
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Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK 076958/22/OK o poskytnutí 

neinvestiční finanční podpory na projekt Višňovské kulturní léto 2022. 
 
Příloha č. 11. 

 
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
 

b) Dodatek nájemní smlouvy  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  na základě podkladů Prodloužení nájemní smlouvy:  
-  uzavření Dodatku Smlouvy o nájmu sociálního vstupního bytu – tj. bytové jednotky č. 4 

nacházející se v bytovém domě ve Višňovém č. p. 171 s xxxx, 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 od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023. 

 
Příloha č. 12. 
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  na základě podkladů Uzavření nájemní smlouvy:  
-  uzavření Smlouvy o nájmu sociálního vstupního bytu – tj. bytové jednotky č. 2 nacházející se v 

bytovém domě ve Višňovém č. p. 171 s xxxx, nar. xxx, Miroslav Husova xx, 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 2 
roky od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024. 

 
Příloha č. 13. 
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 

c) Smlouva o zřízení věcného břemene 
- Bude předmětem na příštích zasedáních.  

 
d) Smlouva DPS 

Nájemní byt v DPS č. 7 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Uzavření Smlouvy o nájmu v bytu DPS Višňové na byt č. 7 s paní xxxx, nar. xxx, Vémyslice xx, a 
to počínaje dnem 1. 7. 2022.  

 
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 

e) Úprava cen za svoz odpadu  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Třebíč o navýšení cen následujících služeb: 
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. svoz směsného komunálního odpadu (nádobový svoz) + 5 % 

. svoz plastů (nádobový svoz) + 5% 

. dopravní služby – kontejnerová doprava, svoz nebezpečného odpadu + 2 Kč/km 
Uvedené navýšení bude účinné od 1. 7. 2022.  
 
Příloha č. 14. 
  
8. 
Nemovitosti  

a) Prodej pozemku 
- Bude předmětem jednání na příštích zasedáních  

 
b) Nákup pozemků 

- Bude předmětem jednání na příštích zasedáních. 
-  

c) Nájem, výpůjčka pozemků  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového: 

- Předběžně podmínečně souhlasí se zřízením parkovacího místa dle žádosti pro potřebu 
zajištění kladného vyjádření DI PČR, SÚS, OD MÚ Znojmo a správců dotčených sítí.  
 

Příloha č. 15. 
              Pro 10, zdrželo se 0, proti 0   

Usnesení bylo přijato.  
 

 
d) Žádosti o dotace 

Individuální dotace ČZS 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí žádost: 
- Souhlas se změnou účelu individuální dotace pro ZO ČZS Višňové poskytnutý veřejnoprávní 

smlouvou č. 5 pro rok 2022, a to: 
. příspěvek na činnost ZO ČZS – úhrada el. energie, vodného a stočného, vybavení kanceláře 
(tiskárna), žaluzie na nová okna a další výdaje na opravu a údržbu naší budovy. 
 K vynaložených finančním prostředkům není třeba dokládat finanční spoluúčast na plnění. 

 
Příloha č. 16. 
               
Žádost o dotaci na MMR – Workoutové hřiště Višňové 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informaci o neudělení dotace z prostředků MMR na vybudování Workoutového hřiště, 
Višňové 2022. 

 
Příloha č. 17.  

 
Žádost o krizovou dotaci 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ krizové pomoci po krupobití dne 20. 6. 2022 ve 
Višňovém. 

 
Příloha č. 18.  
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9. 
Stavební akce  

a) Přístavba k Základní škole ve Višňovém včetně technické infrastruktury  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci z koordinační schůzky k akci Přístavba k ZŠ Višňové dne 21. 6.  
 
Příloha č.  19. 
 
 

b) Multifunkční kulturní centrum – I. a II. etapa 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Podání žádosti na MMR v brownfield programu, jehož vyhlášení ministerstvo připravuje 
firmou Grantech Moravské Budějovice. 
 

              Pro 10, zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato.  
 

c) Cyklopenzion 
- Bude předmětem na příštích zasedáních.  

 
 

d) Oprava vodoteče, 2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Zahájení prací na akci „Oprava vodoteče, 2022“ - VALDASTAV s.r.o. dle připravovaného 

harmonogramu.  
 

 
e) Chodník v Dědině, Višňové 2022 

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informace o průběhu realizace stavební akce. Předpokládaný termín dokončení konec června 

2022. 
 

 
f)  Zvýšení bezpečnosti víceúčelového hřiště 2022 

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informaci o realizaci akce a jejím dokončení firmou JM Demicarr s.r.o., IČO 63489163. 
 

g) IS Lokalita Stará hora – II. etapa 
- Bude předmětem na příštích zasedáních.  

 
 

h) Místní komunikace – opravy, parkování 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informaci starosty o provedené základní nutné opravě komunikací prostřednictvím firmy 
COLAS. 

- Informace o připravovaném oslovení bydlících v lokalitě Rajčula v návaznosti na možném 
vybudování parkovacích míst občany. 
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i) Kompostárna  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informaci starosty o jednání s p. Křivánkem – Pila Višňové a.s.  
 
 

j) Veřejné prostranství u památníku  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Oznámení o splnění podmínek věcného hodnocení z MAS Znojemské vinařství. – Nyní probíhá 
kontrola výsledků na SZIF. 

 
Příloha č. 20. 

 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Pověření Stavebního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňového provedením výběru 

dodavatele pro provedení stavby na „Zpevněná plocha u pomníku“ dle Vnitřní směrnice k 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městyse Višňového, realizací stavební akce. 

- Současně schvaluje zahájení akce. Pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo a dohody o 
poskytnutí dotace. 
 

             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Podání žádosti o individuální dotaci z JMK na akci Kanalizační přípojka pro odvod dešťových 
vod, Višňové 2022.  

 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Pověření Stavebního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňového provedením výběru 

dodavatele pro provedení stavby na „Kanalizační přípojka pro odvod dešťových vod, Višňové 
2022“ dle Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městyse Višňového, 
realizací stavební akce. 

- Současně schvaluje zahájení akce. 
 

             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0 
Usnesení bylo přijato. 

 
 

k) Oprava bytu 171 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informaci o prováděné opravě stropů a vlhkosti zdi v bytu č. 2 domu č.p. 171. 
 
 

l) Dům s pečovatelskou službou  
- Bude předmětem na příštích zasedáních.  
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m) PD Dešťová kanalizace, chodník a místní komunikace Zmoly 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- výsledek výběrového řízení – hodnocení nabídek ze dne 23. 6. 2022 a akceptuje doporučení 
komise o pořadí nabídek zapsané v Protokolu o otevírání obálek a vyhodnocení předložených nabídek 
„Višňové – PD Dešťová kanalizace, chodník a místní komunikace Zmoly“ a rozhodlo o nejvhodnější 
nabídce v souladu s doporučením přidělení zakázky Silniční a mostní inženýrství, s.r.o. Znojmo, IČO 
27699927. Vítězná cena činí 361.790,00 Kč včetně DPH. Pověřuje starostu uzavřením smlouvy.  
 
Příloha č. 21.  

              Pro 10, zdrželo se 0, proti 0 
Usnesení bylo přijato.  

 
 
10. 
Žádosti, nabídky, informace 

a) Město Hrotovice 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informaci o připravovaném metodickém a pracovním setkání zastupitelstev města Hrotovice 
a městyse Višňového, a to dne 10. 6. 2022 od 17.00 hod. v Hrotovicích.  

 
 

b) Pouťové oslavy 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informaci o připravovaném programu pouťových oslav ve Višňovém ve dnech 24. – 26. 6. 
 
 

c) Višňovské kulturní léto 2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informaci o připravovaném programu Višňovského kulturního léta 2022 ve dnech 3. – 6. 
července a 5. – 7. srpna. 
 
 

d) EUISM 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informaci o účasti na mezinárodní konferenci Euroskepticismus versus eurooptimismus, kde 
bylo prezentováno Višňové ve světle mezinárodních událostí. 

- Součástí bylo jedná se mezinárodní agenturou ACE20 o zapojení ZŠ a MŠ Višňové do 
mezinárodního projektu ERASMUS. 
 
 
 

e) Věcné dary - seniorům, propagační 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- nákup a předání daru seniorům v závěru roku 2022, který bude předán pracovníky obce. 
 

              Pro 10, zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato.  
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Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- nákup cyklistických lékárniček s logy městyse Višňového pro potřeby propagace. 
 
Příloha č. 22. 
 

              Pro 10, zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato.  
 
 
 

f) Informace a žádost TJ Višňové k plánovanému osvětlení  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informaci a žádost TJ Višňové k plánované realizaci osvětlení hřiště na fotbal.   
 
 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Pověření Stavebního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňového provedením výběru 

dodavatele pro provedení stavby na „Rozšíření veřejného osvětlení Višňové, Lokalita u 
hřiště“ dle Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městyse 
Višňového, realizací stavební akce. 

- Současně schvaluje zahájení akce. 
 
Příloha č. 23. 

 
 

             Pro 9, zdrželo se 1, proti 0 
Pro: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Václav Adámek, Miroslav Svoboda, Martin Chládek, Jan Šnábl, 
Jakub Buchta, Vladimír Vališ, Josef David, 
Zdržel se: Karel Adámek 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
 

g) Žádost o umístění klimatizace do kadeřnictví Lucie 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Souhlas s umístěním klimatizace do kadeřnictví Lucie, kdy venkovní jednotka bude umístěna 

na podlaze pod střechou. Veškeré náklady na provoz a pořízení si hrají nájemce kadeřnictví. 
Klimatizace ve vlastnictví nájemce.  

 
Příloha č. 24.  
             Pro 10, zdrželo se 0, proti 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

 
 

h) Žádost o stavební pozemek  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
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- Žádost o koupi stavebního pozemka – xxx, Miroslav. 
 

Příloha č. 25. 
 
Ve 19.46 hod. starosta 44. zasedání zastupitelstva ukončil.  
 
Višňové dne 23. června 2022  
Zapsal:                
   
                                       Starosta Vladimír Korek – v. r. 
Ověřovatelé: 
 
…………………………….. – v. r. 
 
……………………………. – v. r. 
 
Vyvěšeno na fyzické a elektronické úřední desce dne: 1. 7. 2022 
 
Sňato z fyzické i elektronické úřední desky dne: 
 
 
 
 

 


