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Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového  

zahájeného dne 10. listopadu 2022 v 18.00 hod. 
 
Přítomni:   Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Marek Ševčík, Jiří Beran, Alena Danielová, 

Josef Šnábl, Petr Šnábl, Lukáš Moravec, Jakub Buchta, Václav Adámek (přítomnost od 
18.21 hod.) 

        Počet: 10 + 1  
 
Omluveni: Václav Adámek 

Počet: 1 – 1  
 
Hosté:    
 
             
1. 
Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
Starosta v 18.00 hod. zahájil v kanceláři starosty Višňové 212 již 2. 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 02. 11. 2022 doposud.  
 
2. 
Schválení programu 2. zasedání zastupitelstva 
Návrh programu, který byl zveřejněn 02. 11. 2022. 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo schvaluje program 2. zasedání: 

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  
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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  

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 

 
Do programu zastupitelstva doplněno: 

4. Ekonomika 
r) Obecní knihovna – vyřazení knih 
9. Stavební akce 
r) Zvýšení bezpečnosti víceúčelového hřiště 
 
 

            Pro 10 , zdrželo se 0, proti 0    
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Usnesení bylo přijato. 
 
 
3. 
Ověřovatelé zápisu, zapisovatel   
Ověřovateli zápisu jsou minimálně dva určení přítomní zastupitelé.  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového určuje: 

- ověřovatele zápisu 2. zasedání: Jakub Buchta, Marek Ševčík 
- zapisovatel zápisu 2. zasedání: Pavel Havelka 

 
            Pro 8, zdrželo se 2, proti 0 
Pro: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jiří Beran, Alena Danielová, Josef Šnábl, Petr Šnábl, 
Lukáš Moravec 
Zdržel se: Jakub Buchta, Marek Ševčík 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
4. 
Ekonomika 

a) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Višňové za rok 2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Višňové, okres Znojmo za rok 2022 ve dne 
3. a 4. října 2022 se se závěrem: „Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky.“ 
 
Příloha č. 1. 
 

b) Plnění rozpočtu, hospodaření městyse k 30. 9. 2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu městyse Višňové k 30. 9. 2022 – FIN 2-12 M.  
 
Příloha č. 2. 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Rozpočtové opatření č. 11. z 17. 9. 2022. Provedl a schválil starosta. 
 
Příloha č. 3. 
 

c) Vkladový účet městyse  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Výpis ze vkladového účtu městyse Višňového u České spořitelny č. 6250590389. 
- Nabídka Monety Money Bank a. s.  
 
Příloha č. 4. 
 

d) Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2023 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
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- Informaci Zastupitelstva JMK ze dne 23. 9. 2021 o výši finančního příspěvku do Fondu IDS na 
rok 2023 ve výši 100 Kč na jednoho obyvatele/rok. 
 
Příloha č. 5. 
 

e) Navýšení paušální náhrady za ubytování uprchlíků 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci o navýšení paušální náhrady za ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny z 200 Kč na 300 
Kč uprchlík/ den na základě Nařízení vlády č. 322/2022 Sb. 
 
Příloha č. 6. 
 

f) Individuální dotace z rozpočtu městyse Višňové  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci starosty o povinnosti všech, kteří obdrželi individuální dotaci v roce 2022, doložit 
do 30. 11. 2022 se všemi patřičnými náležitostmi, 
- Informaci o rozeslané a zveřejněné výzvě předložit žádosti o individuální dotace na rok 2023 
v termínu do 30. 11. 2022.  
- Termín zasedání Finančního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňového za účelem kontroly 
vyúčtování individuálních dotací za rok 2022 a žádostí pro rok 2023 bude 1.12.2022 
 
Příloha č. 7. 
 

g) Energie – nákup  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci místostarosty k nákupu elektrické energie a plynu pro rok 2023: Výběr dodavatele 
energií bude proveden za spolupráce s městem Jevišovice, a to na Českomoravské komoditní burze 
Kladno firmou Fin-servis, a.s. 
 
 
18.21 Příchod Václav Adámek 
 

h) Daň z nemovitosti – výše koeficientu 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci starosty o skutečnosti, že pro rok 2023 nebyl navýšen koeficient výpočtu daně 
z nemovitosti v městysi Višňovém dle Zákona č. 338/1992 Sb.  
 
Příloha č. 8. 
 

i) Ekonomika odpadového hospodářství za rok 2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Bilanci nákladů a příjmů za komunální odpad 2021 
- Rozúčtování nákladů na komunální odpad za rok 2021. 
 
Příloha č. 9. 
 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
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Obecně závaznou vyhlášku městyse Višňové č. 3/2022, o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství, kterou stanovuje sazbu poplatku ve výši 800,- Kč na osobu za kalendářní 
rok. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023. 

 
Pro 10, zdrželo se 1, proti 0 

Pro: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Václav Adámek, Jiří Beran, Josef Šnábl, Petr Šnábl, Alena 
Danielová, Lukáš Moravec, Jakub Buchta, Marek Ševčík 
Zdržel se: Josef David 
 
Usnesení bylo přijato.  
 
Příloha č. 10  

 
j) Informace o přípravě návrhu rozpočtu městyse Višňové na rok 2023  

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informace o přípravě návrhu rozpočtu, o termínech vyvěšení a jeho předložení zastupitelstvu 
na prosincovém zasedání k jeho schválení.  
 
 

k) Pověření starosty prováděním rozpočtových změn 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Pověření starosty městyse Višňového k provádění rozpočtových opatření na volební období 
2022 – 2026, aby v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v návaznosti na § 99 odst. 2 v platném zněním, mohl tam, kde není rada obce, provádět rozpočtová 
opatření a schvalovat rozpočtové úpravy v plném rozsahu během roku, aby byl zajištěn plynulý chod 
obce a úřadu městyse.  
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém provedeném RO. 

 
             Pro 11, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Nařízení vlády č. 264/2022 platné od 1.9.2022 – promítnutí navýšení mzdových nákladů do 
rozpočtu.  
 

l) Pracovníci údržby  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci o stavu pracovníků údržby a správy obce.  
- Informaci o končícím programu pracovního místa VPP k 30. 11. 2022. 
- Informaci o žádostech o práci. 
 
Příloha č. 11. 
 

m) Plán inventur městyse Višňové za rok 2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Směrnici Plán inventur městyse Višňové na rok 2022  
- Školení BOZP při provádění inventarizace – školení provedl starosta.  
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Příloha č. 12. 
 
 

n) Spisový řád městyse Višňového 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Spisový řád městyse Višňového, který nabývá účinnosti dne 1. 12. 2022. 
 
Příloha č.  13.  
             Pro 11, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato. 
 

o) Pověření zastupováním  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje a pověřuje: 
- starostu Vladimíra Korka zastupováním městyse Višňového v: 
. Svazku obcí Moravia 
. Svazku obcí Daníž 
. ENERGOREGIONu 2020, s.p.o, 
. dobrovolném svazku obcí Znojemské Podhorácko 
. Znojemském regionálním rozvoji, 
. Svazu měst a obcí  
. Spolek pro obnovu venkova, 
. Místní akční skupinu Znojemské vinařství  
. Nadace Partnerství   
 
             Pro 11, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 

p) Provádění svatebních obřadů  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Stanovení doby a místa pro konání svatebních obřadů. 
Místnost: zasedací místnost v budově Hasičské zbrojnice Višňové č.p. 213 
Termín konání:         Pátek                     od 10:00               do 13:00 
   Sobota                  od 10.00              do 13:00 
- a pověřuje starostu Vladimíra Korka a místostarostu Pavla Havelku užíváním státního znaku 
za účelem svatebních a slavnostních obřadů. 
 
Příloha č. 14. 
 
             Pro 11, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 

r) Obecní knihovna – vyřazení knih 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Vyřazení 2833 ks knih z knihovního fondu Obecní knihovny ve Višňovém na základě revize 
knihovního fondu. 
 
Příloha č. 15.  
             Pro 11, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
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5. 
Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové, PO 

a) Výkazy za III. čtvrtletí 2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Výsledky hospodaření VKČOV za III. čtvrtletí 2022. Dokumenty: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 
příloha. 
 
Příloha č. 16. 
 

b) Návrh rozpočtu pro rok 2023 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Návrh Finančního plánu na rok 2023 – VKČOV Višňové vypracovaný dne 31. 10. 2023. 
 
Příloha č. 17.  
 
 

c) Návrh střednědobého výhledu rozpočtů  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci starosty: VKČOV návrh střednědobého výhledu rozpočtu nepředložil. Tento 
dokument má ve schválené platnosti do roku 2025. 
 
 

d) Žádost o zařazení do plánu oprav a investic 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Plán investic a oprav na roky 2023 až 2027 z 31. 10. 2022.  V plánu nejsou žádné investiční 
akce uvedeny.  
 
Příloha č. 18.  
 

e) Žádost o rozpočtovou změnu 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Žádost o změnu rozpočtu – RZ č. 1 VKČOV ze dne 10. října 2022. 
 
Příloha č. 19.  
             Pro 11, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 

f) Informace z pracovní schůzky dne 26. 10. 2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informace přednesené starostou z pracovní schůzky vedení PO a vedení obce dne 26. 10. 
2022. 
 
 
6. 
ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 

a) Výkazy za III. čtvrtletí 2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
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Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo za III. čtvrtletí 2022. Dokumenty: 
rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha. 
 
Příloha č. 20. 
 

b) Návrh rozpočtu pro rok 2023 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Návrh Rozpočtu 2023 ze dne 12. 10. 2022 a Finančního plánu na rok 2023 – MŠ a ZŠ Višňové 
vypracovaný dne 13. 10. 2023. 
 
Příloha č. 21.  
 

c) Návrh střednědobého výhledu rozpočtů na období 2024 – 2025  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Návrhy rozpočtů na rok 2023 a střednědobých výhledů rozpočtu na období 2024 – 2025 ze 
dne 12. 10. 2022.  
 
Příloha č. 22. 
 

d) Žádost o zařazení do plánu oprav a investic 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Žádost o zařazení do plánu oprav a investic: 
. kompletní rekonstrukci toalet v nové budově + výměnu dlažeb na chodbách ve všech patrech, 
. rekonstrukci elektroinstalace celé školy (výjimka školní kuchyně a 1. stupeň). 
 
Příloha č. 23.  
 

e) Žádost o schválení změny odpisového plánu na rok 2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Změnu odpisového plánu na rok 2022 s platností od 1. 10. 2022.  
 
Příloha č. 24.  
 
7. 
Smlouvy  

a) Smlouva o bezúplatném převodu  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví k majetku České republiky ev. č. 62-2-8542/2022 s ČR 
– Hasičským záchranným sborem JMK, IČO 708840099. 
 
Příloha č. 25. 
             Pro 11, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 

b) Smlouva JMK  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
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- Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK079060/22/OKH 
s Jihomoravským krajem, IČO 70888337. 
 
Příloha č. 26. 
             Pro 11, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 

c) Dohoda s JMK  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Uzavření Dohody o zařazení do evidence a pravidel pro poskytování náhrady nákladů na 
ubytování s Jihomoravským krajem, IČO 70888337. 
 
Příloha č. 27. 
             Pro 11, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 

d) Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní  

Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 1000019671/2022/4000247031 s GasNet, 
s.r.o., IČO 27295567.  
-  
Příloha č. 28. 
             Pro 11, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 

e) Smlouvy nájemní v DPS  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-  Uzavření Smlouvy o nájmu v bytu DPS Višňové na byt č. 10 s paní xxxx, nar. xxx, a to počínaje 
dnem 1. 10. 2022.  

 
 

Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  ruší usnesení přijaté v bodě 7 d) Smlouvy – Smlouvy nájemní v DPS přijaté na 45. zasedání 
Zastupitelstva městyse Višňového dne 16. 9. 2022: „Uzavření Smlouvy o nájmu v bytu DPS Višňové na 
byt č. 10 s paní xxxx, nar. xxx, a to počínaje dnem 1. 10. 2022.“ v plném rozsahu z důvodu odmítnutí 
nájemního bydlení paní Fialovou před uzavřením smlouvy.   

 
             Pro 11, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato. 
 

f) Smlouvy o výpůjčkách a nájmech 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  pověřuje starostu jednáním ve věci užívání nemovitého majetku městyse Višňového, který 
byl předmětem smluv o nájmu a výpůjček, a to: 

P.č. 3413/1 o výměře 124 m2 – předmětem nájmu 
p.č. 3413/1 o výměře 37 m2 – předmětem výpůjčky 
p.č. 3898/6 o výměře 37 m2 – předmětem výpůjčky  
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p. č. 3898/19 o výměře 29 m2 – předmětem výpůjčky 
p. č. 3898/6 o výměře 60 m2 – předmětem výpůjčky 
p. č. 3898/6 o výměře 30 m2 – předmětem výpůjčky  
p. č. 3912 o výměře 75 m2 – předmětem výpůjčky  
p. č. 3898/6 o výměře 283 m2 – předmětem výpůjčky  

 
Příloha č. 29. 
 
             Pro 11, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
8. 
Nemovitosti  

a) Prodej pozemku 
- Bude předmětem na příštích zasedáních 

 
b) Nákup pozemků 

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. 
 
 

c) Žádost o povolení klimatizace 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Žádost o schválení k povolení zabudování klimatizace do bytu č. 3 v Domě s pečovatelskou 
sužbou Višňové 379. Náklady na zabudování si žadatel uhradí sám. 
 
Příloha č. 30. 
             Pro 0, zdrželo se 0, proti 11 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
9. 
Stavební akce  

a) Plán oprav a investic na rok 2023 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Návrh Plánu oprav a investic na rok 2023 pro městys Višňové.  
 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Plán oprav a investic na rok 2023 pro městys Višňové. Dokument bude podkladem pro 
Rozpočet městyse Višňového na rok 2023. 
 
Příloha č. 31. 
             Pro 11, zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato. 

 
b) Přístavba k Základní škole ve Višňovém včetně technické infrastruktury  

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
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- Informaci starosty o stavu přípravy žádosti o dotaci z IROP prostřednictvím agentury 
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy. 
 
 

c) Multifunkční kulturní centrum  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informace o zpracování projektové dokumentace na II. etapu firmou Dlabaja s.r.o., přípravě 
pro podání žádosti o dotaci na MMR prostřednictvím firmy Regionální rozvojová agentura Východní 
Moravy, z. s. p. o. 

 
 

d) IS Lokalita Stará hora – II. etapa  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci o přípravě podkladů pro územní řízení. 
 

e) Místní komunikace - opravy, parkování 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci o provedených opravách komunikací tryskovou metodou v době do 2. 9. 2022. 
Opravy budou pokračovat na jaře roku 2023. 
- Informace o potřebě řešit situace parkování na veřejných prostranstvích obce a na místech, 
kde dochází k porušování zákona o pozemních komunikacích. 
 

f) Kompostárna  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci o možnostech prostorů pro vybudování kompostárny. 
 

g) Cyklopenzion 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci o předání díla k 31. 10. 2022.  

 
Příloha č.   32.  
 

h) Veřejné prostranství u památníku  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci o průběhu závěrečných prací. O předání díla bude podána zpráva na příštím 
zasedání.  

 
i) Kanalizace u MŠ  

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci o postupu prací uvedené stavební akce. 

 
Příloha č. 33.  

 
j) PD Dešťová kanalizace, chodník a místní komunikace Zmoly  

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci o postupu prací uvedené stavební akce. 
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k) Dům s pečovatelskou službou, čistírna odpadních vod 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci místostarostou o přípravě studie k umístění fotovoltaických elektráren na dané 
objekty a pro objekty. 
 

l) Sběrný dvůr  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci o podané žádosti za účelem získání dotace na vybudování sběrného dvora. 
 

m) Výsadba návsi na náměstí – smlouva, výběr  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci o realizace akce Výsadba návsi městyse Višňového, a to v termínu do 20. 12. 2022. 
Realizace akce je za finanční podpory Nadace ČEZ. 
 
Příloha č.  34. 

 
n) Průtah II/400 

Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Souhlas se stavebním záměrem, se záborem pozemků s dostavbou kanalizace a s přeložkou 
vodovodu dle přiložené dokumentace. 
 
Příloha č.  35. 
             Pro 11, zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato. 

 
o) 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. 

 
 

p) Workoutové hřiště  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci o Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace doručené 26. 10. 2022, která 
reaguje na podanou žádost o dotaci z 2. 11. 2021. 
 
Příloha č. 37. 
 

q) Obecní les 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informace o probíhající těžbě dřeva v obecním lese, o záměrech a možnostech limitů těžby 
dřeva. 
- Informace o požadavcích správce lesa na další výsadbu a následné vybudování oplocenek. 
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r) Zvýšení bezpečnosti víceúčelového hřiště 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci o splnění požadavku Nadace ČEZ provedením auditu u stavební akce „Zvýšení 
bezpečnosti víceúčelového hřiště“. 
 
Příloha č. 38.  
 
10. 
Žádosti, nabídky, informace 

a) Žádosti o dotace 
Žádosti o dotace z nabídky a výhledu   
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informace o nabídce dotačních titulů: 
. IROP – sociální bydlení  
. IROP – cyklodoprava 
. IROP – infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu 
. IROP – eGovernment 

 
Příloha č. 39. 
 
 

 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Pověření starosty podáním žádosti o dotace z prostředků MMR (workoutové hřiště, ad.), 
v dotačních titulech JMK a Nadace ČEZ pro rok 2023. 
 
             Pro 11, zdrželo se 0, proti 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Žádost o poskytnutí mimořádného příspěvku pro SDH Višňové  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Žádost o poskytnutí mimořádného příspěvku pro SDH Višňové na akci s názvem Mikulášská 
nadílka – Višňovské peklo, která se uskuteční 5. 12. 2022 v obecním dvoře, a to na částku 
15.000,-- Kč. 

 
Příloha č. 40. 

 
 
 

Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Přidělení individuální dotace pro SDH Višňové na akci s názvem Mikulášská nadílka – 
Višňovské peklo, a to výši 15.000,-- Kč. Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace č. 8 z rozpočtu 
městyse Višňové roku 2022. 
 
Příloha č. 41. 
             Pro 11, zdrželo se 0, proti 0  
Usnesení bylo přijato. 
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b) Elektronická úřední deska  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informace o možnostech zřízení elektronické úřední desky v městysi Višňovém, o nabídce 
firmy DIgiDay. 
 
Příloha č. 42.  
 

c) Plán kulturních akcí pro rok 2023 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Plán kulturních akcí pro rok 2023.  
 
Příloha č. 43. 

 
d) Adventní a vánoční kulturní akce 2022 

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informaci o připravovaných kulturních a společenských akcích pro adventní a vánoční čas 
v městysi Višňovém. 

 
e) Dárky pro seniory 

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Informaci o připravovaných dárcích pro seniory pro rok 2022. 
 
Příloha č. 44.  
 
Ve 20.49 hod. starosta 2. zasedání zastupitelstva ukončil.  
 
Višňové dne 10. listopadu 2022  
Zapsal:                
   
                                       Starosta Vladimír Korek – v. r. 
Ověřovatelé: 
 
…………………………….. – v. r. 
 
……………………………. – v. r. 
 
Vyvěšeno na fyzické a elektronické úřední desce dne: 16. 11. 2022 
Sňato z fyzické i elektronické úřední desky dne: 
 
 

 


