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Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového  

zahájeného dne 16. prosince 2022 v 17.00 hod. 
 
Přítomni:   Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jiří Beran, Josef Šnábl, Petr Šnábl, Lukáš Moravec, 

Jakub Buchta 
        Počet: 7 
 
Omluveni:  Josef David, Václav Adámek, Alena Danielová, Marek Ševčík 

Počet: 4 
 
Hosté:    
 
             
1. 
Přivítání členů zastupitelstva, hostů 
Starosta v 17.00 hod. zahájil v zasedací místnosti hasičárny Višňové 213 již 3. 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 08. 12. 2022 doposud.  
 
2. 
Schválení programu 3. zasedání zastupitelstva 
Návrh programu, který byl zveřejněn 08. 12. 2022. 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo schvaluje program 2. zasedání: 

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

a) Rozpočtová opatření  
b) Přehled získaných dotací za rok 2022 
c) Ceník prodeje dřeva od 1.1. 2023 
d) Ceník služeb Cyklopenzionu od 1.1. 2023 
e) Ceník praní prádla 
f) Zápůjčka  
g) Dodatek č. 3 sociálního fondu městyse Višňové  
h) Ustanovení likvidační komise 
i) Odměny uvolněným zastupitelům  
j) Individuální dotace z rozpočtu městyse Višňové 

. žádost TJ Višňové 

. vyhodnocení roku 2022 

. žádosti na rok 2023 

. smlouva VSK  
k) Finanční příspěvek – sociální služby Znojemska 
l) Energie – nákup 
m) Veřejnosprávní kontrola v příspěvkových organizacích 
n) Rozpočet ZŠ a MŠ Višňové, PO 
o) Rozpočet VKČOV Višňové, PO 
p) Rozpočet Městyse Višňové na rok 2023 
q) Obecní les   
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r) Hrobové práce  
s) Zápis z metodické návštěvy knihovny  

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

a) Střednědobý výhledu rozpočtu na období 2024 – 2025 
b) Darovací smlouva  

7. Smlouvy 
a) Zásady přidělování bytů v DPS 
b) Zásady přidělování nájemních bytů  
c) Smlouva o bezúplatném převodu  
d) Smlouva JMK - dotace 
e) Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 

zařízení a o smlouvě budoucí nájemní  
f) Nájemní smlouva v DPS 

8. Nemovitosti 
a) Prodej pozemku  
b) Nákup pozemků  
c) Pronájem  
d) Odpolední koutek pro děti 

9. Stavební akce 
a) Přístavba k Základní škole ve Višňovém včetně technické infrastruktury  
b) Místní komunikace – opravy, parkování  
c) Kompostárna 
d) Kanalizace u MŠ 
e) Odvlhčení budovy MŠ 
f) Sběrný dvůr  
g) Výsadba návsi na náměstí  
h) Žádost o rozhodnutí vodárenské akciové společnosti 
i) Obecní les 

10. Žádosti, nabídky, informace 
a) Žádosti o dotace  
b) Adventní a vánoční kulturní program  
c) Poděkování za práci v kalendářním roce, vánoční a novoroční přání 

 
Z programu zastupitelstva vyřazeno: 
7. Smlouvy 
 c) Smlouva o bezúplatném převodu 
 d) Smlouva JMK – dotace 
 e) Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní  
9. Stavební akce 
 i) Obecní les 
  
Do programu zastupitelstva doplněno: 
4. Ekonomika 
 t) Dar Daníže – kompostéry  
7. Smlouvy 
 c) Nájemní smlouva – Jazírka  
 d) Žádost klimatizace v DPS – doplnění 
 e) žádost o projednání petice 

 
            Pro 7, zdrželo se 0, proti 0    
Usnesení bylo přijato. 
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3. 
Ověřovatelé zápisu, zapisovatel   
Ověřovateli zápisu jsou minimálně dva určení přítomní zastupitelé.  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového určuje: 

- ověřovatele zápisu 3. zasedání: Jiří Beran, Lukáš Moravec 
 

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

a) Rozpočtová opatření  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Rozpočtové opatření číslo 12 a rozpočtové opatření č. 13 za říjen 2022. Provedl a schválil 
starosta. 
 
Příloha č. 1. 
 

b) Přehled získaných dotací za rok 2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Přehled získaných stavebních dotací, dotací na zeleň v roce 2022. 
 
Příloha č. 2. 
 

c) Ceník prodeje dřeva 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Ceník prodeje dřeva občanům s platností od 1. 1. 2023. 
 
Příloha č. 3.  

 
             Pro 7, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
17:06 Příchod Marek Ševčík 
 

d) Ceník služeb Cyklopenzionu od 1. 1. 2023 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Ceník služeb poskytovaných v Cyklopenzionu ve Višňovém s platností od 1. 1. 2023. 
 
Příloha č.  4.  

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

e) Ceník praní prádla 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Ceník praní prádla prádelny v Cyklopenzionu Višňové od 1.  1.  2023. 
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Příloha č.  5.  

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

f) Zápůjčka  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- schvalují složení jistoty pro Innogy ve výši 9.000 za byt. č. 2 v nájemním bytovém domě č.p. 
171. 

- dohoda na zápůjčku – vratka finanční jistoty ve výši 9.000,- včetně úroků s nájemnicí 
sociálního bytu. 

-  
Příloha č. 6.  

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

g) Dodatek č. 3 Sociálního fondu městyse Višňové  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Dodatek č. 3 Směrnice sociálního fondu městyse Višňové s platností od 1. 1. 2023.  
 

Příloha č.  7.  
 

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

h) Ustanovení likvidační komise 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Ustanovení likvidační komise s platností od 16. 12. 2022: předseda – Pavel Havelka, členové 
komise: Vladimír Korek a Jana Svobodová.  
 

Příloha č.  8.  
 

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

i) Odměny uvolněným zastupitelům  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Odměnu Mimořádnou odměnu starostovi městyse Višňové Vladimíru Korkovi ve výši 
jednonásobku měsíční odměny starosty. Odměna se stanovuje za činnosti nad rámec jeho povinností 
starosty. Zdůvodnění:  

. Tvoří 6 x ročně zpravodaj městyse. 

. Zastupuje městys v Energoregionu 2020, svazku obcí Moravia, Znojemském Podhorácku, 
svazku obcí Daníž a MAS Znojemské vinařství a dalších.  
. vypracovává žádosti o dotace v dotačních titulech a na ostatních rozhodujícím podílem 
přispívá k přípravě a realizaci projektů. 

- Bude vyplaceno v lednu 2022. 
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             Pro 4, zdrželo se 4, proti 0  
Pro: Pavel Havelka, Marek Ševčík, Jiří Beran, Vladimír Korek 
Zdržel se: Jakub Buchta, Josef Šnábl, Petr Šnábl, Lukáš Moravec 
 
Usnesení nebylo přijato. 
 

j) Individuální dotace z rozpočtu městyse Višňové  
. Žádost TJ Višňové  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Schvaluje individuální dotaci pro rok 2022 pro TJ Višňové ve výši 130 tis. Kč. Pověřuje starosty 
podpisem veřejnoprávní smlouvy č. 9 na ind. dotaci. 

 
Příloha č.  9.  

 
             Pro 8, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
17:21 Příchod Alena Danielová 
 
. vyhodnocení roku 2022  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- na základě předloženého vyúčtování čerpání dotací takto: 
Číslo smlouvy v roce 2022    závěr vyúčtování 
VPS č. 1  Tělovýchovná jednota Višňové   účel dotace splněn 
VPS č. 2  Tělovýchovná jednota Višňové   účel dotace splněn 
VPS č. 3  Myslivecký spolek Stará hora Višňové  účel dotace splněn 
VPS č. 4  Sbor dobrovolných hasičů Višňové  účel dotace splněn 
VPČ č. 5  ZO Český zahrádkářský svaz Višňové  účel dotace splněn  
VPS č. 6  Divadelní spolek Návrat   účel dotace splněn 
VPS č. 7  Římskokatolická farnost   účel dotace splněn 
VPS č. 8  Sbor dobrovolných hasičů Višňové  účel dotace splněn 
 
             Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
. žádosti na rok 2023  
Bude Zastupitelstvo řešit na příštích zasedáních 
 
 

k) Finanční příspěvek – sociální služby Znojemska 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Finanční příspěvek obce z rozpočtu Městyse Višňového do rozpočtu města Znojma pro rok 
2023 na terénní sociální služby, a to ve výši 66.800,- Kč. 

 
Příloha č.  10.  

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

l) Energie – nákup  
Usnesení zastupitelstva 
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Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Závěrkový list č. EL-20221124-2208-1 s EP ENERGY Trading, a.s. IČO 27386643 – odběratel 

Městys Višňové, 
- Závěrkový list č. PL-20221124-1499-1 s Pražská plynárenská, a. s. IČO 60193492 – odběratel 

Městys Višňové,  
- Závěrkový list č. EL-20221124-2208-2 s EP ENERGY Trading, a.s. IČO 27386643 – odběratel 

Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace, 
- Závěrkový list č. PL-20221124-1499-3 s Pražská plynárenská, a. s. IČO 60193492 – odběratel 

Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace. 
 
Příloha č. 11.  

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

m) Veřejnosprávní kontrola v příspěvkových organizacích 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Zprávu z veřejnosprávní kontroly hospodaření u organizace: Základní škola a Mateřská škola, 
Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace kontrolujícího Ing. Stanislava Hutaře, IČO 45431311 
ze dne 28. 11. 2022. 
- Zprávu z veřejnosprávní kontroly hospodaření u organizace: Vodovod, kanalizace a čistírna 
odpadních vod v městysi Višňové, příspěvková organizace kontrolujícího Ing. Stanislava Hutaře, IČO 
45431311 ze dne 28. 11. 2022. 
 
Příloha č. 12. 
 

n) Rozpočet ZŠ a MŠ Višňové, PO 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Rozpočet na rok 2023 Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková 
organizace dle Finančního plánu na rok 2023 ZŠ a MŠ Višňové, p. o. 

 
Příloha č. 13.  

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

o) Rozpočet VKČOV Višňové, PO 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

- Rozpočet na rok 2023 Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové, 
příspěvková organizace dle Finančního plánu na rok 2023 VKČOV Višňové. 

 
Příloha č. 14.  

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

p) Rozpočet Městyse Višňové na rok 2023  
Sociální fond  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
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- rozpočet sociální fondu městyse Višňové pro rok 2023, který je součástí rozpočtu městyse na 
rok 2023.  

 
Příloha č. 15. 
             Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
Fond obnovy  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  rozpočet fondu obnovy VKČOV městyse Višňové pro rok 2023, který je součástí rozpočtu 
městyse na rok 2023. 

 
Příloha č. 16. 
             Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
Městys Višňové 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Rozpočet městyse Višňového na rok 2023. (součástmi tohoto rozpočtu jsou i rozpočet 
sociálního fondu na rok 2023 a Fondu obnovy VKČOV na rok 2023, které jsou následně schvalovány 
samostatně). Rozpočet je sestaven schodkový. 
Návrh rozpočtu byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech USC 
ve znění pozdějších předpisů, 15 dnů před schválením v zastupitelstvu. 
Závazné ukazatele byly stanoveny paragrafy. 
Návrh rozpočtu byl řádně projednán, schválen na dnešním zasedání, tj. 16. 12. 2022. Po tomto 
schválení se stává rozpočtem městyse Višňového pro rok 2023.  
 
Příloha č.  17.  

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

q) Obecní les 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Povolení změny závazného ustanovení lesní hospodářské osnovy platné na období let 2016 – 
2025 pro Zařizovací obvod Znojmo. 
- Informace o pozastavení těžby dřeva vzhledem k výše uvedenému povolení změny Ing. 
Bohumilem Křížem – lesním hospodářem.  
- Vystavění oplocenky v místech již dříve vysazeného dubového lesa z důvodu zabránění 
zimního okusu zvěře.    
 
Příloha č. 18. 
 

r) Hrobové práce  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci o provádění hrobových prací při Městysi Višňovém.  
 

s) Zápis z metodické návštěvy knihovny 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
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- Záznam o metodické návštěvě v obecní knihovně ve Višňovém za účelem revize Knihovního 
fondu.  
 
Příloha č. 19. 
 

t) Dar Daníže - kompostéry 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Zařazení kompostérů ve výši 686.874,- do majetku městyse Višňového na účet 028 (1 ks á 
3434,37 Kč) a zároveň vyřazení z majetkové evidence vydáním občanům. 
 
Příloha č.  20.  

 
             Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
5. 
Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové, PO 
- bude předmětem příštích zasedání.  
 
6. 
ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo, PO 

a) Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2025 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 – 2025 Základní škola a Mateřská škola, 
Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace. 

 
Příloha č. 21. 
             Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 

b) Darovací smlouva  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Darovací smlouvu Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Višňové, IČO 
49439405, kterou darovalo Základní škole a Mateřské škole, Višňové, okres Znojmo, příspěvková 
organizace věcné dary v celkové hodnotě 4.970,- Kč. 
 
Příloha č. 22.  
 
7. 
Smlouvy  

a) Zásady přidělování bytů v DPS 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Zásady přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou Višňové s přílohou, která stanovuje 
cenu nově uzavřených smluv počínaje od 1. 1. 2023 ve výši Kč 65,--/m2 obytné plochy/měsíc. 
 
Příloha č. 23. 
             Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
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b) Zásady přidělování nájemních bytů  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bude řešit na příštím zasedání 
- Zásady přidělování bytů v nájemních bytů Městyse Višňového s přílohou, která stanovuje 
cenu nově uzavřených smluv počínaje od 1. 1. 2023 ve výši Kč 75,--/m2 obytné plochy/měsíc. 
 
 

c) Nájemní smlouva – Jazírka  
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  pronájem vodní plochy Jazírka Moravskému rybářskému svazu Rouchovany IČ: 005 57 226 za 
účelem výkonu rybářského práva, a to za 2 000,-- Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou do 31. 12. 2024. 
 
Příloha č. 24. 
             Pro 9, zdrželo se 0, proti 0   
Usnesení bylo přijato. 
 

d) Žádost klimatizace v DPS – doplnění  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Doplňující žádost o instalaci klimatizace v DPS. 
- O žádosti rozhodlo zamítavě na 2. zasedání Zastupitelstva městyse dne 10. 11. 2022 v bodě 8 
c).  
 
Příloha č. 25.  
 

e) Žádost o projednání petice 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-   petiční žádost o projednání vyhlášky o omezení zábavní pyrotechniky na území městyse 
Višňového. Jejím projednáním se bude zabývat na příštím zasedání  
 
Příloha č. 26. 

 
f) Nájemní smlouva v DPS 

Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

-   žádost xxx, nar. xxx, o umístění v DPS Višňové č.p. 379 v bytě č. 5 v užívaném nájemníky xxxx 
a xxxx na základě jejich souhlasu. 
 
Příloha č. 27. 
 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 

-  schvaluje umístění xxx, nar. xxxx v DPS Višňové č.p. 379 v bytě č. 5 v užívaném nájemníky xxx 
a xxx na základě jejich souhlasu. 

 
             Pro 0, zdrželo se 0, proti 9    
Usnesení nebylo přijato. 
 
Důvod: žádost je v rozporu se Zásady přidělování bytů v DPS městyse Višňového, neboť převyšuje 
stanovený počet nájemníků v bytové jednotce 1 + 1. Žadatel nedoložil veškeré potřebné náležitosti 
dle výše uvedený Zásad přidělování bytů v DPS městyse Višňového. 
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Současně však i nadále eviduje žádost xxxx mladšího přijatou dne 3. 10. 2022.  
 
8. 
Nemovitosti  

a) Prodej pozemku 
Část pozemku p. č. 2514/4 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Žádost o prodej části pozemku parc. č. 2514/4, která bude projednána na příštím zasedání 
zastupitelstva městyse. 
 
Příloha č. 28. 
 
Část pozemku p. č. 3898/6 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Žádost o prodej části pozemku parc. č. 3898/6, která bude projednána na příštím zasedání 
zastupitelstva městyse. 
 
Příloha č. 29. 
 
Pozemek parc. č. 3898/33 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Žádost o prodej pozemku parc. č. 3898/33 o výměře 56 m2, která bude projednána na 
příštím zasedání zastupitelstva městyse. 
 
 
Příloha č. 30. 

 
 

b) Nákup pozemků 
Pozemek p. č. 3049/1, 3049/2, 3049/4 a 3049/13 
Usnesení zastupitelstva  
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
-  nákup pozemků p. č. 3049/1 o výměře 2082 m2, p. č. 3049/2 o výměře 1230 m2, p. č. 3049/4 
o výměře 1508 m2 a p. č. 3040/13 o výměře 1014 m2 od paní xxx, Švermova xxx, Bohunice, 62500 
Brno, a to za celkovou cenu 30.000,-- 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. 31. 
                Pro 9, zdrželo se 0, proti 0  
Části pozemku 1420/30 a 1420/17 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Nabídku firmy VIAGEM a.s. prodeje podílů pozemků p. č. 1420/30 a 1420/17 k. ú. Višňové. 
 
 

c) Pronájem pozemků 
- Bude řešeno na příštích zasedáních zastupitelstva. 
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d) Odpolední koutek pro děti 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Žádost o zbudování dětského koutku. 
- Informace ředitele školy. 

Bod bude řešen na dalších zastupitelstvech. 
 
 
9. 
Stavební akce  

a) Přístavba k Základní škole ve Višňovém včetně technické infrastruktury 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Opakované podání žádosti společnosti Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, z. s. 
p. o., Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín. Žádost podána v čase 63 minut od otevření výzvy. 
 
Příloha č. 32. 

 
b) Místní komunikace – opravy, parkování 

Místní komunikace 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Cenové nabídky na opravu cesty ke kostelu.  
- Připravovanou výzvu MMR na dotace na místní komunikace. 
 
Příloha č. 33.  
 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Pověření Stavebního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňového provedením zadání 
provedení projektové dokumentace pro následné podání žádosti o dotaci z MMR na stavební akci 
„Rekonstrukce cesty ke kostelu a nad obchodem“ dle Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městyse Višňového, realizací stavební akce. 
- Současně schvaluje zahájení akce. Pověřuje starostu podpisy smluv. 
 
             Pro 9, zdrželo se 0, proti 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Parkování 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Stížnost na zábor komunikace před RD č.p. 332.  
- Ostatní případy parkování a záboru veřejných prostranství. 
 
Příloha č. 34 
 
Bude řešeno na příštích zasedáních. 
 
 

c) Kompostárna  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
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- Pověření Stavebního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňového jednáním s vlastníky 
pozemků potřebných pro vybudování kompostárny za Mírovou kaplí. 
 
             Pro 9, zdrželo se 0, proti 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 

d) Kanalizace u MŠ  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Informaci o předání díla „Kanalizační přípojka pro odvod dešťových vod, Višňové 2022“ 
v celkové hodnotě díla 546.071,90. 
 

 
 

e) Odvlhčení budovy MŠ 
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- Pověření Stavebního výboru při Zastupitelstvu městyse Višňového provedením nezbytně 
nutných prací „Úpravy návsi“ spojených s odvlhčením budovy č.p. 200 a 127, uzemněním pro 
hromosvod uvedených budov a renovací chodníků podél. 
- Současně schvaluje zahájení akce. Pověřuje starostu podpisy smluv. 
 
Příloha č.   36. 
             Pro 9, zdrželo se 0, proti 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

f) Sběrný dvůr  
Usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo městyse Višňového schvaluje: 
- na základě zápisu Výběrová komise řídícího orgánu operačního programu životní prostředí 
2021 – 2027, 2. jednání – 2., 3. a 4 výzva, přílohy zápisu Seznamu projektů doporučených 
k financování schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 10/2022 s Ing. Michalem Turečkem, IČO 49161075, 
s názvem „Sběrný dvůr odpadů Višňové“ na manažerské řízení přípravy a realizace projektu 
z Operačního programu Životní prostředí. 
- Současně schvaluje zahájení akce. Pověřuje starostu podpisy smluv. 
 
Příloha č.  37. 
             Pro 9, zdrželo se 0, proti 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 

g) Výsadba návsi na náměstí 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
- Realizace sadební akce projektu Ing. Jaroslava Krejčího firmou Kavyl spol. s r. o.  Mohelno 
563, 675 75 Mohelno, IČO 49975358, v hodnotě díla 160.845,30 vč. DPH za dotační podpory Nadace 
ČEZ 133.094,-- Kč. 
 
Příloha č. 38. 
 

h) Žádost o rozhodnutí vodárenské akciové společnosti 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 
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- Informaci starosty o tom, že Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Znojmo vyvolá 
počátkem ledna 2023 jednání ve Znojmě o přípravě uvedené akce „Zásobování pitnou vodou obcí 
Severozápad Znojemska“ (informace podaná Ing. Luďkem Müllerem). 
 
 
10. 
Žádosti, nabídky, informace 

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

- Informace o připravované nabídce dotačních titulů MMR. Podání žádosti v oblasti Obnova 
místních komunikací (Rekonstrukce cesty ke kostelu a nad obchodem) a Rekonstrukce a 
přestavba veřejných budov (budova 127 – fasáda, střecha)  

Příloha č. 39. 
 

b) Adventní a vánoční kulturní akce 2022 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

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

 
 

c) Poděkování za práci v kalendářním roce, vánoční a novoroční přání  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
Zastupitelstvo městyse Višňového bere na vědomí: 

- Poděkování za práci v kalendářním roce 2022, vánoční a novoroční přání. 
 
Ve 18:30 hod. starosta 3. zasedání zastupitelstva ukončil.  
 
Višňové dne 16. prosince 2022  
Zapsal:      Havelka          
   
                                       Starosta Vladimír Korek – v. r. 
Ověřovatelé: 
 
…………………………….. – v. r. 
 
……………………………. – v. r. 
 
Vyvěšeno na fyzické a elektronické úřední desce dne: 22. 12. 2022 
 
Sňato z fyzické i elektronické úřední desky dne: 
 
 

 


