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Program 2. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového dne 10. 11. 2022 
Druhé zasedání Zastupitelstva městyse Višňového svolávám na čtvrtek 10. 11. 2022 na 18.00 hodinu. 
Zasedání v kanceláři starosty Úřadu městyse Višňové. 
 

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

a) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Višňové za rok 2022 
b) Plnění rozpočtu, hospodaření městyse k 30. 9. 2022 
c) Vkladový účet městyse 
d) Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2023  
e) Navýšení paušální náhrady za ubytování uprchlíků  
f) Individuální dotace z rozpočtu městyse Višňové 
g) Energie – nákup 
h) Daň z nemovitosti – výše koeficientu 
i) Ekonomika odpadového hospodářství za rok 2022 
j) Informace o přípravě návrhu rozpočtu městyse Višňové na rok 2023  
k) Pověření starosty prováděním rozpočtových změn 
l) Pracovníci údržby  
m) Plán inventur městyse Višňové za rok 2022 
n) Spisový řád městyse Višňové 
o) Pověření zastupováním  
p) Provádění svatebních obřadů  

5. Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové, PO 
a) Výkazy za III. čtvrtletí 2022 
b) Návrh rozpočtu pro rok 2023  
c) Návrh střednědobého výhledu rozpočtů  
d) Žádost o zařazení do plánu oprav a investic 
e) Žádost o rozpočtovou změnu 
f) Informace z pracovní schůzky dne 26. 10. 2022  

6. ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 
a) Výkazy za III. čtvrtletí 2022 
b) Návrh rozpočtu 2023  
c) Návrh střednědobého výhledu rozpočtů na období 2024 – 2025 
d) Žádost o zařazení do plánu oprav a investic městyse Višňové 
e) Žádost o schválení změny odpisového plánu na rok 2022 

7. Smlouvy 
a) Smlouva o bezúplatném převodu  
b) Smlouva JMK  
c) Dohoda s JMK 
d) Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 

zařízení a o smlouvě budoucí nájemní  
e) Nájemní smlouva v DPS 
f) Smlouvy o výpůjčkách a nájmech  

8. Nemovitosti 
a) Prodej pozemku  
b) Nákup pozemků  
c) Žádost o povolení klimatizace  
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9. Stavební akce 
a) Plán oprav a investic na rok 2023  
b) Přístavba k Základní škole ve Višňovém včetně technické infrastruktury  
c) Multifunkční kulturní centrum  
d) IS Lokalita Stará hora – II. etapa 
e) Místní komunikace – opravy, parkování  
f) Kompostárna 
g) Cyklopenzion 
h) Veřejné prostranství u památníku  
i) Kanalizace u MŠ 
j) PD Dešťová kanalizace, chodník a místní komunikace Zmoly  
k) Dům s pečovatelskou službou, čistírna odpadních vod   
l) Sběrný dvůr 
m) Výsadba návsi na náměstí – smlouva, výběr  
n) Průtah II/400, Višňové 
o) Žádost o rozhodnutí vodárenské akciové společnosti 
p) Workoutové hřiště  
q) Obecní les 

10. Žádosti, nabídky, informace 
a) Žádosti o dotace  
b) Elektronická úřední deska 
c) Plán kulturních akcí pro rok 2023 
d) Adventní a vánoční kulturní akce 2022 
e) Dárky pro seniory 

 
 

Vladimír Korek  
 
 
Vyvěšeno na elektronické i fyzické úřední desce dne: 2. 11. 2022 
 
Sňato:  


