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MěstysTROSKOTOVICE
úřaci městyse Troskotovice
Troskotovice č.p. 18

p.67t78Jiřice u Miroslavi

zÁpls

o průběhu zasedání Zastupitelstva městyse Troskotovice,
konaného dne 16.03.2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti ÚrU v Troskotovicích

Předsedající, pan Materna, zasedání Zastupitelstva městyse Troskotovice v ]-B,05 hod. zahájil a
přivítal všechny přítomné"
Konstatoval, že informace o zasedání, podle §93 odst. ]- zákona o obcích, byla na úřednídesce
městyse Troskotovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
09.3.2015 do 16.3.2015. Současně byla informace zveřejněna na ,,elektronické úřednídesce".

Přítomni: p,Jiří Pavlačka, lng.Zdeňka Lipovská, lng.lvan Materna, p.Marie Mičková, p.Jaroslav
Náhlík, lng.Eva Kourková (viz prezenčnílistina č.1)
Omluveni: p.Michal Ordoš, p.Ladislav Matyák, p,Jaromír Ševčík
Hosté: viz. prezenčnílistina * příloha č" 2

Určeníověřovatelů a zapisovatele:
Předsedající navrhnul ověřovateli zápisu lng. Lipovskou a 5ianí Mičkovou, zapisovate|kou paní
Haluzovou,
Nóvrh usnesení:

z*t,rpítrkt* městyse

Troskotavice určuje ověřavateli zápisu

paní MiČkovou

a Ing. Lipovskou a zapisovatelkou paní Haluzovou.

/

Výsledek hlasavání: Pra: 6
Usnesení č. 1. bylo schvóleno.

Proti:0

Zdrželise: a

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou, předanou členŮm
Zastupitelstva městyse Troskotovice a v souladu s informacízveřejněnou na úřední desce.

Program zasedání:

L.
2.

Zahájení a schválení programu zasedání ZM Troskotovice
Finančníinformace
o Stav účtů,exekuce, dluhy, nezaplacené faktury,.",
. vypořádánívitisvin

3.

Smluvní záležitosti
c cena pozemků
Žádost

'
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Žádost o odkoupení pozemků - paní Heverová
Žádost o odkoupenípozemků - pan Ambros
Žádost o odkoupení pozemků - paní koštýřová
žádost o odkoupení pozemků - Štěpán králík prodej pozemku
Grunová
odkup pozemku - pan Černý
Odkup pozemků - pan Novosád
Prodej pozemku - pan Pikner - Jižnísvahy l.

- paní

o
o
o

smlouva o pronájmu nebytových prostor - MuDr. svobodová
Smlouva o pronájmu RD č.p. 282- pan lvan Lipovský ml.
Pronájem bytu v CHBJ24 - záměr
o Nabídka těžebníspolečnostina zpracovánía odkup dřeva
4. Provozní zá!ežitosti
o Počet zaměstnanců UMT
o Vyúčtováníakcí Setkání se seniory a Dětský karneval

5.

Různé

o

o

omezenívjezdu na autobusovou zastávku a do Třešňovky
MÚ Pohořelice, odbor dopravy:
" zahájeno správní řízenío zákazu vjezdú na autobusovou zastávku,
s výjimkou BUS, údržbya kolotočářů
Zahájeno správnířízenío omezenívjezdu do Třešňovky pro nákladní
vozidla a traktory
pomoc rú (v Rohořelicích) s vyplněním daňových přiznání 76.3,2ot5

Návrhy doplnění pragraťnu :
o E.ON - smlouva o zřízenívěcného břemene (usnesení)

o
.
r
o
o
*
o
o
.
o

GlS - Kraus

opakovaná žádost paníMarušincovéo rekonstrukci bytu v Hasičce
ploNs - dohoda o narovnání
Aqua procon _ aktualizace projektu odkanalizováníTroskotovic
Žádost o provozní úvěr
obecní dokumentace
pozemek za drůbežárnou
zavlažováníhřiště
Úprava vjezdu před RD č.p" 22 - pan Hanzal
Dětské hřiště - plot

6.

Diskuse

l.

Zaver

ema

i!

:

Úř*d ríiěstYse Truskottvice,tel: +47* 515 332 135
mestvs.trcskoto,;ice@sezna m.cz, web: www.troskolovice.cz

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje předtožený program zosedánÍ, doplněný o výŠe
uvedené body.
Výsledek hlgsování: Pro: 6
lJsnesení č. 2 byla schváleno.

Proti:0

Zdrželi se: 0

2.Finanční informace
2.7"Stav účtů,exekuce, dluhy, nezaplacené faktury,...
předsedajícíinformoval Zastupltelstvo městyse Troskotovice (ZMT) a přítornnéhosty o
aktu áln ím stavu financí... viz. videoprezentace,
2.Vy pořá dá ní Viti sv i n
předsedající podrobně informoval přítomné o dohodě a způsobu vypořádánís lng. Stanislavem
Mádlem - Vititsvin s.r.o.

2.

3.Smluvní záležitosti
3.1. Cena pozemkŮ - daň z nabytí nemovitosti
ZMT se nedohodlo na cenách za prodej obecních pozemků. Bude nutno vytvořit více kategorií
pozemků a k nim přiřadit ceny. Následujícíbod, včetně bodů souvisejících s žádostmi o koupi
obecního pozemků byly odloženy na dalšízasedáníZMT.
V souvislosti s žádostíoodkoupeníobecního pozemku se o slovo přihlásil MUDr. Trpělka, který
podrobně seznámil přítomné se záměrem výsadby rakytníku na pozemcích, které poŽaduje
koupit. V případě, žeZMr nebude souhlasit s prodejem pozemků p.č. GP-733, GP-732 a GP728/3., resp. 685/5 ,685/1. a 684/29 v k.ú, Troskotovice, vyjádřil zájem o dlouhodobý pronájem.
připomněl, že v lokalitě ,,třešňovka" vysadil velké množství ovocných stromŮ a ve svém sadu
zaměstnává několik troskotovických občanů.
MUDr.Trpělka požádal o odkoupení,,zbytků cest", které jsou uvnitř parcely, která jiŽ je jeho
majetkem,
p,Lutonský se dotázal o které cesty se jedná? - zobrazeno videoprojektorem
p.Králík: ,,Co když na pozemcích bude chtít někdo stavět?" - V nejbližšíchněkolika letech
nebude možnévybudovat inženýrskésítě, což stavbu RD vylučuje.
3.2. Pan Pinker - tižnísvohv l.
pan pinker nabídl městysu Troskotovice odkoupeníparcely 1,02L/6 na JiŽních svazích l.
3.3. Pozemek paní Morie Grún
předsedající podrobně informoval o stavu prodeje pozemků paníGrúnové"Na videoprojektoru
zobrazeny všechny dotčenéparcely * p.Grůn, TJ Troskotovice, Pozemkového fondu ČR,

3.4. Smlouva o pronójmu nebytových prostor - MUDr. Svobodová
předsedající seznámil přítomnés aktuální situací, navrhnul ponechat stávajícívýŠinájemnóho
zajistit opravu dveří, které nejdou zavírat.
Uř*d n-rěstyse J'rrskctol,ic*, iel:
errrail: mestvs.tr*skotovice@seznam.cz,

+ť+2{J 51r 337
'35
web: Hwwlrc§&olpvjle.§Z
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Núvrh usnesen,í:
Zastupitelstvo městyse Troskotovice souhlasí s aktuální cenou pranájmu cenu za zdravotní
ordinociv budově úřadu městyse Traskotovice.
Výsledek hlasovóní: Pro:6
Usnesení j. bylo schváIena.

Proti:0

Zdrželíse:0

j.5. Prodej / smlouva

o pronájmu RD č.p. 282 - pan lvan Lipovský mI.
předsedající informoval o žádosti p. Lipovského o odkoupení rodinného domu Č.p.782, který je
majetkem obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Troskotovice souhlasí s prodejem RD č.p. 282 panu lvanu Lipovskému
za odhadní cenu.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Usnesení 4. bylo schvóleno.

Protí:0 Zdrželi se: 7 p"Kourkavó

Než bude realizován samotný prodej, bude po právnístránce narovnána ,,Dohoda o užívání
bytu" - podepsána Nájemní smlouvou s výšínájmu v místě a,čase obvyklou, tzn. 50,- Kč / mz.

3.6. Pronájem volného bytu v I4CHBJ
Předsedajícívyčíslilročnínáklacjyměstyse spojené s neobsazeným bytem v 24CHBJ.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Traskotovice zveřejňuje zóměr pronajmout byt Č.4 v 24CHBJ

')

Výsledek hlosování: Pro: 6
Usnesení 5. bylo schváleno.

Proti:0

Zdrželi se:0

Nabídka těžební spalečnosti na zpracování a odkup dřeva
Předsedající informoval o zvyšujícímse počtu nabídek těžebníchspolečnostínarekultivaci
lesních porostů v okolí městyse. Jedná se o několikaletý projekt, kterým se bude zabývat
Komise pro životníprostředí.

3"7"

4.

provozní záležitosti

7.Počet za městnanců ÚrUr
předsedající přednesl návrh na úřadem vykonávané práce a počet zaměstnancŮ, přepoČtený na
počet plných úvazků- podrobné znázornění.

4.

Úřad městys* Trogkoiovice, te|: +|Za 513 332 ž35
ernali: mestvs.troskotovice@seznam.cz, web: www.troskotovice.cz

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Troskotaviae souhlasí s prezentovaným rozsahem Činnostía Časovau
náročnostípraeí vykanávaných městysem Troskotovice zaměstnanci úřodu, přepoČtených na 5
plných úvazků.
Výsledek hlasování: Pro: 6
lJsnesení č.6 bylo schvóleno.

Protí:0 Zdrželise:0

4.2. Vyúčtováníakcí Setkání se seniory a Dětský karneval
předsedající přítomnéseznámil s celkovým vyúčtovánímkulturních akcípořádaných v měsíci
únoru. Podrobně prezentoval příjmy, výdaje i sponzorské dary.

5.Různé
5.7.0mezení vjezdu na autobusovou zastávku a do Třešňovky
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výjimkou BUS, údržbya kolotočářů
Zahájeno správní řízení o omezenívjezdu do Třešňovky pro nákladní
I
vozidla a traktory
-p.Lutonský dotaz na možnost procházek do třešňovky? - do třešňovky nebudou jezdit traktory
-p,ondůšek dotaz na důvod k zákazu průjezdu třešňovkou? - ničenípříjezdové cesty/
odpočinková zóna pro občany
s

)

S.2.Pomoc zaměstnanců FÚ s vyplňovóním daňových přiznání
lnformace: Zaměstnanci FÚ Brno-venkov budou dne 26.března, od 8 do 16 hod. na MÚ
pohořelice, vybírat, případně pomáhat s vyplněním Přiznání k daní z příjmŮ fyzických osob za

rok2Ot4.
5.3.E.ON * smlouva o zřízení věcnéha břemene (usnesení)
předsedající podrobně vysvětlil důvod projednánía schválenísmlouvy o věcném břemenu (tak
aby mohla být realizována přípojka NN k RD pana Kršky)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN,
074330026714/007,,Troskotovice, přípajka NN Kršek Josef"
Výsledek hlasovóní: Pro: 5 Prati:
lJsnesení č. 7 bylo schváleno.
5.4.GIS

CI

Zdrželi se:

7

p.Kourková

- Kraus

Grafický informačnísystémumožňujícísnadnou orientaci v mapách katastru a intravilánu barevně odlišenéplochy pozemků, pasporty místníchkomuikací, veřejného osvětlenÍ, mapY
inženýrských sítí,... V budoucn u, za pYíznivějšífinančnísituace, bude pořízen pro vyuŽití
městysem.
*řaú rtl*rt1re Troskctotliee,

email:

@.

lel^,

+4z* 51t3 |j!}7,535
web: www.troskctovice.cz

S.S.0pdkovdná žódost paní Marušincové o rekonstrukci bytu na Hasičce
Předsedající navihuje: a) opravit odvětrání kuchyně tak, aby byly páry odváděny mimo byt,
b) svépomocíodizolovat stěnu domu ze strany hasičskégaráže,
c) zakoupit na náklady úřadu a zapůjčitel, sušičkuvzduchu v ceně do 5 tis. Kč.
-p,Lipovská navrhla zatep!it stěnu od garáže, potom zvolit dalšípostup...
-p.Marušincová navrhuje odizolování podlah
p.Pavlačka připomněl, že ve zpracovanérn posudku je uvedeno, že hydroizolace je v pořádku,
navrhuje zateplení svépomocí,městys dodá materiál
-p.Krutin objekt byl postaven jako hasička, v rninulosti žádal p"Ordoše, aby opravil střechu,
p.Ordoš raději postavil byty. Problémem je s vysoká hladina spodnívody. V objektu nebyla
zhotovena důkladnéizolace, byla položen jen lepenka. Přestavbou na byty. Hasiči přiŠli o
kancelář a zasedacímístnost, následkem čehožse neměli kde scházet a Hasiči zanikli. Byty nikdy
v objektu neměly být.
-p.Marušincová připomněla, že mimo jiné není dokončena ani stavba půdníchprostor
-p.Křížová navrhuje využítRD č.p. 282 a přestěhovat se sem
p.Škůrkovánavrhuje udělat nový posudek. Ve smlouvě se zhotovitelem bytů na Hasičce nejsou
lhůty pro reklamaci skrytých vad, navrhuje obrátit se na soud
p.Náhlík navrhuje nechat zpracovat nový znalecký posudek

Nóvrh usnesení:
Zdstupitelstvo městyse Troskotoviee nechá vypracovat nový znalecký posudek "Protokol o
vlhkostním piůzkumu" v objektu Hasičky, s návrhem nápravných opatření.
Výsledek hlasovóní: Pra: 6 Prail:
Usnesení č.8 bylo schváleno.

a

Zdrželi se: 0

5.6.PIONS - dohoda o narovnóní
Firma, se kterou p.Ordoš podepsal smlouvu na zateplování OU aZŠ,za zmařený projekt
v důsledku exekucí městyse Troskotovice, požadovala úhradu v původnívýši330tis,Kč.
Prostřednictvím advokáta podal p.Ordoš odvolání, což navýšilo původníčástkuna 500,-tis.
Následujícísoudnístáníbynavýšilo částku o dalšíchcca ].00 tisíc Kč.V konečnéfázi byla s PiONS
uzavřena dohoda o narovnání. Přesto musíměstys uhradit 303 tis. Kč - mimosoudním
vyrovnáním,

5.7.Aqua Procgn - aktualizace projektu odkanalizování Troskotovic
Po původnímprojektu odkanalizování,,dobrovolný svazek obcíZapálaví" zůstal dluh ve výši
700 tis.Kč. Probíhajíjednání s Aqua Procon, původnímprojektantem akce, o moŽné aktualizace
projektu od kana lizová n í sa motných Troskotovic.

5.S.Žódost o provozní úvěr
V důsledku špatnéfinančnísituaceměstyse, je velmi pravděpodobné, že v polovině roku 20t5,
budou chybět finančnízdroje na provoz a splátkové kalendáře, Je potřeba počítati s variantou,
kdy bude nutné požádat o poskytnutí úvěru. V takovém případě bude nutné zastavit obecní
majetek. Bude řešeno na příštímZastupitelstvu.

Uř*d n,iěstyse Trcrskotovice,

t.*.ý:

+42a

5i5 332 535

en,lai|: mestvs.troskotovice@sezr]a m.cz, web: tvww.troskotovice,cz

S.9.Dokumentace městyse Troskotovice
Na úřadě se setkáváme s problémem chybějící dokumentace (projektová dokumerttace,
rozhodnutí stavebního úřadu, smlouvy.,,). Chybí prakticky všechny klíčovédokumenty, Bývalý
starosta, p, ordoš, tuto dokumentaci novému vedeníměstyse nepředal, Firmě Tomek,
konkrétně panu Michalu Valovi, který se zabývá plynofikací novostavby RD pana Veseláka, nyní
pan Ordoš poskytl veškerou potřebnou dokumentaci, k připojeníplynu. Následně pan Vala
předal dokumentaci na úřad městyse.
S.La.Pozemek za drůbežárnou - pan Machdla
právní zástupce p .Machaly se písemně obrátil na městys se žádostíoodkoupeníp.Č.21"69 a p.Č.
z!70, za cenu ]"00tis. nebo vrácení parcel do původníhostavu, tak jak mu slíbil p.OrdoŠ.
parcela 2169 má charakter ostatníplocha. Parcela VTa je klasifikována jako orná pŮda a není
dotčena činnostíúřaduměstyse. Na části p"č. 2169 byl v rámci protipovodňového opatření
vybudován val, zabraňujícívodě z polívytopit domky ve spodní ulici,
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Troskotovice souhlasí s odkoupením části p.č.2169 zd cenu 50 KČ/m2
na které je umístěn protipovadňový val, jejímžmajitelem je pan Maehald.
Výsledek hlasování: Pra: 6
lJsnesení č.9 bylo schváleno.
5. 77.Zavla žovó

n

Prati:0

Zdrželi se: a

í h ři ště

Videoprojektorem zobrazeny faktury ve výši 900tis, Kč. Městysu Troskotovice zde byly
fakturovány práce spojené se stavbou zavlažovacího systému na fotbalovém hřiŠti.
p.Kavková doporučuje, aby městys po TJ Troskotovice všechny peníze vymáhal
Předsedající informoval o směnce TJ na 6 500 000,- Kč - kterou, jako ručiteljménemobce
podepsal p.Ordoš, Zákon neumožňuje obci ručit ani fyzické ani právnické osobě.

)

'

5.72.Úprava vjezdu před RD č.p. 22 - pdn Hanzal
P.Hanzal požádal o souhlas s úpravou příjezdové plochy před svým domem, vše na své náklady.
Návrh usnesení:

Zostupitelstvo městyse Troskotovice souhlasí s vybudováním přejezdu travnaté Části náměsti
před RD č.p. 22 a to na vlastní náklady, panem Hanzalem.
Výsledek hlasovóní: Pro:6
Usnesení č.70 bylo schváleno.

,

Prati:0

Zdrželi se:0

5.73.Dětské hřiště ve dvoře ZŠ- plat
projekt je dokončený. Chybí navézt zemina, Děti na hřiště nebudou smět bez dozoru. Stávající
zděný plot padá, je nutná okamžitá rekonstrukce - plot strhnout a postavit nový. Dohoda se
sousedy - lng. Mikulincem. Dále bude třeba postavit nový plot směrem od kostela, pouŽity
budou dostupné komponenty (trubky, pletivo), uskladněné na zahradě a v garáži školy.

er"trail :

Uřaci městyse ír*skot*vire, te| +42* 515 332 535
web: www.troskotovice,cz
me§ly§j19§k9lsv!§e@§ez_§_am.g1.

6.Diskuse
p.Křížová - hřiště bude přístupno dětem pouze za doprovodu rodičů?ano
p.Burgerová - kdo to bude hlídat?
p.Vráb!íková - hřiště bude pro ZŠnebo pro veřejnost? Z hygienického hlediska není moŽný
přístup veřejnosti, např. řešenítoalet ? předsedající: budou zjištěny všechny podmínky a
vypracován provozní řád.
p.Mičková navrhuje hřiště na noc zamknout a běhern dne umožnit přístup matkám s dětmi
p.Polčák na oplocenívyužítcih|e uloženéna pozemku před KD
předsedající navrh uje vybudovat oplocen í brigádn ickou čin ností
p. Křížová - pracovníci pod OU jsou vybraní? Na UD bude vyvěšena nabídka s ohledem na to, co
si můžemefinančně dovolit
p. Lutonský - už někdo spočítal,jak moc jsme zadlužení? - 26mil. Kč, cca 5 mil. se podařilo
odmazat, ve středu dalšíjednánívPraze s právníky pana Holana.
p.Kurtin - už p.Ordoš dovezl UNC? - nemáme ho kam dát? Nedovezl.
p.Ročková - jak se bude řešit, když UNC p.Ordoš nepřiveze? Bude řeŠit Policie ČR.

l "Iaver
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v ].9:40 hod.

1)
2|
3)

Přílohý zápisu:
Prezenční listina - zastupitelé
Prezenční listina - hosté
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst.

Zópis byl vyhotaven dne : 1"7.03.2a15

roskotovic*, i*l: *420 513 337 \35
web: www.íi"oskotovice.cz
|i]es!.y§.ttg§iio!ov§e€§.9ác,§.rn^§u,
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zákona o obcích

UsNEsENí
přijatá na zasedání Zastupitelstva městyse Troskotovice,
konanóho dne 16.03.2015

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo městyse Troskotovice

určuje ověřovateli zápisu paní

a lng. Lipovskou a zapisovatelkou paníHaluzovou.

Výsledek hlasování: Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

MiČkovou

(6-0-0)

Usneseníč.1 bylo schváleno.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje předložený program zasedání, doplněný o výŠeuvedené
body,

Výsledek hlasování: 6-0-0
Usneseníč. 2 bylo schváleno.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo městyse Troskotovice souhlasí s aktuální cenou pronájmu cenu za zdravotní ordinaci
v budově úřadu městyse Troskotovice.
t
Výsledek hlasování: 6-0-0
Usnesení 3. bylo schváleno,
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo městyse Troskotovice souhlasí s prodejem RD č.p. 282 panu lvanu Lipovskému za odhadní
cenu,

Výsledekhlasování: 5-0-1
Usnesení 4. bylo schváleno.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo městyse Troskotovice zveřejňuje zámér pronajmout byt č,4 v 24CHBJ

Výsledekhlasování: 6-0-0
Usnesení 5" bylo schváleno.

Usnesení č" 6
Zastupitelstvo městyse Troskotovice souhlasí s prezentovaným rozsahem činnostía Časovou nároČností
prací vykonávaných městysem Troskotovice zaměstnanci úřadu, přepočtených na 5 plných ÚvazkŮ.
Výsledek hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Usnesení č" 7
Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje smlouvu o zřízenívěcnéhobřemene
01,43300267

14

l 0a1",,Tros kotov ce,
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Výsledek hlasování: 5-0-1

Usnesení č. 7 bylo schváleno,

ilřad mastyle

'{'r$5kat{}\jk:e!

t*l: +4Z* 515 73ž
'35
w*b: www.troskotcvice,cz

emai!: mestvs.trosltpjsy§§_@§gznq_!].cě,

Č. ZN-

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo městyse Troskotovice nechá vypracovat nový znalecký posudek "ProtokOl
průzkumu" v objektu Hasičky, s návrhem nápravných opatření.
Výsledek hlasování; 6-0-0

O

vlhkOStním

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo městyse Troskotovice souhlasí s odkoupením části p.č.2169 za cenu 50 KČ/m2 na které je
umístěn protipovodňový val, jejímžmajitelem je pan Machala.
Výsledek hlasování: 6-0-0

Usneseníč.9 bylo schváleno,
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo městyse Troskotovice souhlasí s vybudováním přejezdu travnaté Části náměstí Před RD
č.p.22 a to na vlastní náklady, panem Hanzalem.
Výsledek hlasování: 6-0-0
Usnesení č^10 bylo schváleno.

Zópis byl vyhotoven dne: 17,0j.2015
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Zapisovatel:

Denisa Haluzovó,

ověřovatelé:

lng. zdeňka Lipovská, ane .,.(€:!,:?.:{,."..,#r:.ť:

Marie Mičková,

)
Starosta:
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lng. lvan Materna,
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Úřad městyse Tra:kotcvice, tel +4Zt} 515 33?'3*
mestvs.trcskototrice@seznam.cz, web: www.troskotovice§3

