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MěsIysTROSKOTOV|CE

Zastupitelstvo městyse Troskotovice
Troskotovice č.p. 18
p. 671 78 Jiřice u Miroslavi

zÁpls
o prŮběhu zasedání Zastupitelstva městyse Troskotovice,
konaného dne 13.02.2OL5, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti ÚrU v Troskotovicích

Předsedající, pan Materna, zasedání Zastupitelstva městyse Troskotovice v ].8,05 hod. zahájil
a přivítal všechny přítomné.
Konstatoval, že informace o zasedání, podle §93 odst. ]. zákona o obcích, byla na úřední
desce městyse Troskotovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to
od 05.02.2015 do 13.02.2015. Současně byla informace zveřejněna na ,,elektronické úřední
desce".

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

- příloha č. 2

Určeníověřovatelů a zapisovate!e:
Předsedající navrhnul ověřovateli zápisu lng. LipovskoU a paní Mičkovou, zapisovatelkou paní
Haluzovou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Troskotovice určuje ověřovateli zápisu

paní Mičkovou

a lng. Lipovskou a zapisovatelkou paní Haluzovou.
Výstedek hlasování: Pro:9 Proti:
Usneseníč. 7 bylo schváleno.

O

Zdrželi se:0

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou, předanou
členůmZastupitelstva městyse Troskotovice a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce.
program zasedání:

1.
2.

Zahájeni a schválení programu zasedání ZM Troskotovice
Finančníinformace
o Stav účtů,exekuce, dluhy, nezaplacené faktury,...
o Provedená rozpočtová opatření k 31.12,ZOL4
o stav dohody o narovnání - vinohrad
o vypořádánívitisvin
3. Smluvní záležitosti
o zrušeníveřejnoprávnísmlouvys Hasičským sborem Drnholec
o správa a údržbasilnic Jmk - kácení stromů
. Římskokatolická farnost Troskotovice - statické zajištění a výměna
klempířských prvků kostela sv. Václava

4.

o
o
.
.
o
.
o
o

cena pozemků - daň z nabytí nemovitosti
Žádost o odkoupenípozemků- MUDr. Trpělka
Žádost o odkoupení pozemků - zD Jiřice, středisko živočišnévýroby
Žádost o odkoupení pozemků - p.štěpán králík
Žádost o vytvoření nové viničnítratě- lng. Herko
Žádost zš o doplacení mzdových prostředků
KJ spol - KJ - svoz TDO - duplicitnísmlouvy
smlouva o pronájmu nebytových prostor MuDr.svobodová
provoznízáležitosti

o
o
o
o
o

EE|KA - Nabídka na vypracování projektu VO

Vyvážení jímky CHBJ24 - finančníspoluúčastnájemníků
počet zaměstnanců Úvr
komise Žp - třídění odpadů - kovy
komise zs - nesouhlas s realizací projektu Jižnísvahy ll.
5. Různé
o zápis z dílčíhopřezkoumání hospodaření za rok201,4
o schválení jednacích řádů zastupitelstva, Fk a kv
o schválení směrnice o veřejných zakázkách
o Ekos - odsouhlasenísoupisu nových pozemků

6.

l.

N

o
o
o
o
o
o
o
o

lnventarizacemajetku
stav dohody o narovnání s p. kovaříkovou
Stavební úřad VÚ Pohořelice - rušeníčíselpopisných 99,283 a 44
změna dodavatelů energií
pojištění obecních objektů
parkování u Jančíků
Hasička - nedoplatky za vodné
penzion - nedoplatky na nájemném
Diskuse
zavel

ávrhy dopl něn í prog rd mu :
o Žádost paní Jančiovéo zaplacenívymáhaného nájemného a soudních výloh
o odbor Žp, krajský úřad Jmk - hnízdícíorel mořský
o smlouva na prodej pozemku - paní Grůnová
o schválení ozv o odpadech
o průjezd třešňovkou
o Podání žaloby na soudní exekutorku JUDr. Katarínu Maisnerovou (p.Ordoš)

Návrh usnesení:
Zdstupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje předložený progrdm zasedání, doplněný o
výše uvedené body
Výsledek hldsování: Pro: 9
Usnesení č. 2 bylo schvóleno.

Protí:0 Zdrželi se:0
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2. Finančníinformace

2.1.

Stav účtů,exekuce, dluhy, nezaplacené faktury,...

Předsedající informoval Zastupitelstvo městyse Troskotovice (ZMT) a přítomné hosty o
aktuálním stavu financí.

2.2.

Provedenó rozpočtová opatření k 37,12.2074
Předsedajícíseznámil ZMT a přítomné hosty se stavem účetnictvíaprovedených
rozpočtových opatřeních. Mimo jiné zmínil, že obecnídluh narostl za rok 2OL4 o další2
miliony korun.

2.3.

Stav dohody o narovnání

2.4.

- vinohrad

Předsedající seznámil ZMT a přítomné hosty se stavem dohody o narovnánímezi
městysem a společnostmiJahnstone, Quinn lnvest, Argemax a panem lng. Judasem
Z probíhajícíchjednání s právními zástupci společnostíJahnstone a Quinn lnvest
vyplynula nutnost osobního jednání. Na setkání, které se uskutečnívpolovině března
2OI5, by měla být dohodnuta konečnáverze,,dohody o narovnání".

Vypořádání Vítisvin - projednáno v rámci diskuse

3. Smluvní záležitosti
3.7. Zrušeníveřejnoprávní smlouvy s Hasičským záchranným sborem Drnholec
Předsedajícíseznámil ZMT a přítomné hosty se stavem smlouvy s HZS Drnholec a
návrhem na zrušení této smlouvy.

Ňávrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Troskotovíce schvaluje návrh na zrušeníveřejnoprávní
smlouvy podle § 767 odst.7 písm.b zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3.2.

0

Zdrželise: 0

Správa a údržbasilnic JmK - kácení ovocných stromů
Předsedající přednesl požadavek SÚS lmt< na kácení stromů podél komunikace
Vlasatice - Troskotovice * Jiřice. Navrhl podmínit vydání souhlasu za předpokladu
vysázení stromů nových.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje požadavek SÚS lmK na kócení
ovocných stromů mezi Vldsdticemi a Jiřicemi zd předpokladu, že budou vysázeny
stromy nové.
Výsledek hlasování: Pro:9 Proti:
Usnesení č.4 bylo schváleno.

3.3.

0

Zdrželise: 0

Římskokatotická farnost Troskotovice - statické zajištění a výměna klempířských
prvků kostela sv. Václavd
Předsedající informoval ZMT o připravované opravě kostela sv. Václava
v Troskotovicích, která zahrnuje především zajištění statiky kostela a opravu
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klempířských prvků. ÚVr pri rekonstrukci zajistí součinnost a výkopové práce spojené
s odvodem vody od okapových svodů.
p.Ročková se dotazovala na cenu oprav? Odpověd': zhruba 500,-Kč/hod., vše by mohlo
být zhotoveno v průběhu jednoho dne.

3.4.

Cena pozemků - daň z nabytí nemovitosti
Předsedající přednesl návrh na novou cenu za prodej a pronájem pozemkŮ v k.ú.
Troskotovice: (Pro srovnání uvedl, žeZD pronajímá za 0,36 rč m2)

o
o
o
o
o

l

prodej ]_m2sdaníz nabytínemovitosti=52; Kč(daň platíprodávající-městys)
prodej ]_m2 bez daně z nabytínemovitosti = 50,- Kč (daň platí kupující)
pronájem ].m2/rok do 1 ha = 0,50 Kč / m2
pronáje m Lm2/rokdo 10 ha = 0,40 Kč / m2
pronájem lm2/rok nad ]-0 ha = cena individuální

Předsedající pro srovnání uvedl, že ZD pronajímá za 0,36 Kč /
odloženo na dalšízasedání ZMT.

3.5. Žádost

m2.

Schvalování cen bylo

o odkoupení pozemků

3.5.7. MUDr. Trpělka
Předsedající přednesl žádost MUDr. Zdeňka Trpělky na odkoupení pozemkŮ p.Č.:
GP-733, GP-732 a GP-728l1,, resp. 68515,685/1, a 684/29 v k.Ú. Troskotovice.
- p.Ordoš nesouhlasí s prodejní cenou 5O,- Kč / Lm'a navrhuje 2OO,- Kč za m', dále
navrhuje za tuto cenu prodávat všechny velké výměry. S MUDr. Trpělkou vedl p,Ordoš
jednání rovněž s cenou 2O0 Kč l tm'
- |.eovlačka dotaz na přesné umístěnípozemků - předsedajícívysvětlil že jde o
rezervní plochu v místě,,třešňovky" a názorně ukázal na videoprojektoru.
- závěr: starosta připravínávrh cen za pronájem a prodej pozemků, o kterém bude
ZMT diskutovat.
výroby
3.5.2. ZD tiřice, středísko živočišné
Předsedající přednesl žádost ZD Jiřice na odkup pozemků p. č. 1259 v k.ú.Troskotovice.
- p.Ordoš upozornil na schválení prodeje výše minulýmZMT. Dotazoval se kdo
navrhl provést v k.ú Troskotovice kompletníúpravuzemědělské půdy?
- Komplexnípozemková úprava - předsedající přesně vysvětlil pojem
3.5.3. Štěpán Králík
Předsedající přednesl žádost pana Štěpána Králíka na odkup pozemků p.č.289/3 v k.ú.
Troskotovice.
Schvalování prodeje pozemků bylo odloženo na dalšízasedániZMT, poté co budou
schváleny ceny za prodej pozemků

3.6. Žádost

o vytvoření nové víničnítratě
Předsedajícípřednesl žádost lng, Pavla Herka na vytvoření nové viničnítratě
v k.ú. Troskotovice
p.ordoš vysvětlil, že v této lokalitě můžebýt viničnítrať,jde pouze o změnu názvu,
Opětovně zamítl provedení komplexnipozemkové úpravy - dlouhodobý proces.
p.Vlach - dotaz na výhody či nevýhody viničnítratě? Žaane.
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Návrh usnesení:

Zostupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje vytvoření nové víniČnítratě na
parcelních číslech:2078,2079, 2020,2027, 2022,2025, 2026, 2027, 2028,2053,2054,
2055, 2056, 2057, 2059, 2060, 2067, 2062 o 2063 v k.Ú. TroskotovÍce vŠepodle
značenípo lednoduché pozemkové úpravě.
Výsledek hlasování: Pro: 9
IJsnesení č. 5 bylo schváleno.

3.7.

Proti:0

Zdrželi se: 0

Žádost ZŠo doplacení mzdových prostředků
předsedající přednesl žádost paní ředitelky Vráblíkové na doplacení mzdových
prostředků ve výši 70.000,- Kč.

Návrh usnesení:
Zdstupitel stvo městyse Troskotovi ce schval uj e doplacen í mzd ových prostředkŮ ZŠ+MŠ
ve výší70.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 8
lJsnesení č. 6 bylo schváIeno.

3.8. Kt

Proti:0

Zdrželi se: 7Náhlík

- svoz TDO - duplicitní smlouvy
předsedající přednesl návrh na vypovězení/odstpupení od smluv na svoz komunálního
odpadu se společnostíKJ spol- KJ, panem Klíčníkem.
p.ordoš - dotaz kdo bude potom vyvážet? Vzhledem k velice dobrému přístupu,
dbporučuje smlouvu s p.Klíčníkemnevypovídat
předsedající - v průběhu výpovědní lhůty bude ve výběrovém řízení zvolen nový
dodavatel svozu komunálního odpadu
spol - Kl

Návrh usnesení:
Zastupítelstvo městyse souhlasí s nóvrhem vypovědět duplicitní a navzájem kolidující
smlouvy na svoz komunálního odpadu se společnostíKl spol - Kl, panem KlÍČníkem,
které jsou pro městys krajně nevýhodné a které byly uzavřeny bez vědomí a souhlasu
zMT.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 7
IJsnesení č.7 bylo schváleno.

3.9.

p.Ordoš Zdrželi se: 2 p.Matyák,p.Kourková

Smlouvd o pronájmu nebytových prostor - MlJDr. Svobodová
Neprojednáváno

4. provozní záležitosti

4.7. EELKA - Ndbídka nd vypracování projektu VO
předsedající informoval o akceptaci nabídky projektu na rekonstrukci VO za 41.000,- KČ

4.2.

Vyvážení jímky 24CHBJ - finančníspoluúčostnájemníků
předsedající informoval o sk|adbě nájemníků v penzionu a přednesl návrh na finanČní
spoluúčastnájemníkůna vyvážení jímky,
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Návrh usnesení:
Zdstupítelstvo městyse souhlasí s finančnízdinteresovoností nójemníkŮ 24CHBI nd
vyvážení jímky. Nójemníci se budou počínaje75. únorem 2075 podílet linanČně na
vývozu jímky S0ti procenty, tzn. 700,- Kč měsíčně na osobu
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 2 p.Ordoš, p.Mdtyák Zdrželi se: 7 p.Kourková
Usnesení č.8 bylo schváleno.

4.3.

Počet zaměstnanců UMT
Předsedající přednesl návrh na počet zaměstnanců úřadu, přepočtený na poČet
ekvivalentů plných úvazků.

a)v řádném pracovním poměru:
viz tabulka 8 lidí na zkrácený úvazek = 4 celé úvazky
b) na smlouvu o provedeníčinnosti/o dílo: názorná ukázka na videoprojektoru
p.ordoš sdělil, že do ].4 dnů budou odstraněny všechny troskotovické exekuce,
požádá se o pracovníky VPP, na které bude úřad práce finančně přispívat.
Návrh usnesení:
Zostupitelstvo městyse souhlasí s navrženým počtem zdměstnancŮ Úřadu,
přepočteným no 4 ekvivalenty plných úvazků.

Výsledek hlasování: Pro:4 Proti:3 p.Ordoš, p,rorra*, p.Kourková
Zdrželi se:2 p.Ševčík,p.Náhlík
Usnese n í nebyl o schvál

e

no.

4.4.

Komise ŽP -triaění odpadů - kovy, anketa,,Kompostéry"
Předsedající seznámil přítomné s novelizací zákona a z ní vyplývajícípovinnost umoŽnit
občanůmtříděn í odpadů.
a) Kovy (konzervy, víčka...)červená popelnice bude přistavěna k prodejně Jednoty,
b) Bioodpad (posečená tráva, zbytky z kuchyně...) možnost z dotací získat
kompostéry, které by se rozvezly po obci. Anketou bude zjištěn zájem mezi
spoluobčany. Objednávka kompostéru bude závazná. Dalšímožností je veřejné
místo na sklad bioodpadu. Což představuje dřevěnou ohrádku s kompostérem
stojícímna hlíně, která bude umístěna ve středu obce (návrh mezi budovu OU a
zastávku)

4.5.

Komise Zemědělská a stavební - nesouhlas s reolizací projektu tižnísvahy ll.
Předsedající odůvodnil závér Zemědělské a stavebníkomise a přednesl návrh na
pozastavení projektu Jižnísvahyll. Jako důvod ZS komise uvedla sousedství parcel se
zátopovou oblastí. Nejasnosti s prodanými pozemky, které nebyly ve vlastnictví
městyse.
_p.Ordoš se dotázal na členy zemědělské komise? Uvedl, že pozemky na JS ll nejsou v
záplavové oblasti, navíc je zpracovaný projekt na revitalizaci potoku Miroslávka.
Absolutně nesouhlasí s tím, že by prodával pozemky, které nebyly ve vlastnictví
městyse. Dodal, že majitelé zakoupených pozemků chtějí začítco nejdřív stavět,
v opačnémpřípadě odstoupí od smlouvy a budou požadovat vrácení peněz.
(č|enovéZS komise: lng. Pavel Herko, lng. Jaroslav Mikulinec, p.Stanislav Kříž)
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse souhlasís návrhem nepovolit redlízaci projektu tižnísvdhy Il
do doby, než bude vyřešend problematika záplavové o:bíastípotokd Miroslávka,
propustnost mostu u zděné trafostanice a ověřena legálnost prodeje pozemkových
parcel.
Výsledek hlasování: Pro:

4

Proti: 3 p.Ordoš,Matyók,Kourková
Zdrželi se: 2 p.Ševčíkp.Náhlík

Usnesení nebylo schváleno.

5. Různé

5.7. Zápis z dílčíhopřezkoumání hospodaření za rok 2074
Neprojednávalo se. Zápis byl zveřejněn na úřednídesce.

5.2.

Schválení jednacích řádů Zastupitelstva, FK a KV
Předsedající přednesl návrh na schváleníjednacího řáduZMT, FV a KV, Zastupitelé měli
možnost vyjádřit se písemně k předlohám do 20. ledna 2OI5. Dodané připomínky byly
do jednacích řádů zapracovány.

Návrh usnesení:
Zdstupítelstvo městyse schvaluje jednací řád ZMT, jednací řád FV

Výsledek hldsování: Pro: 8 Proti:
Usnesení č.9 bylo schvóleno.

0

a

jednací řád KV.

Zdrželi'se: 7 p.Kourková

5.3. Schválení směrnice

o veřejných zakázkách
Předsedající podrobně seznámil přítomné se zpracovanou směrnicío veřejných
zakázkách ma éh o rozsa h u.
l

Návrh usnesení:
Zostupitelstvo městyse schvaluje směrnicí č.7 o veřejných zakázkách mdlého rozsdhu.
Výsledek hlasování: Pro:9 Proti:0 Zdrželi se: O
Usnesení č. 70 bylo schváleno.

5.4. lnventarizdce

Předsedajícív návaznosti na usneseníč.5 z jednáníZMT dne 6.L.20L5 vyzval p.Ordoše
k písemnémudoloženístavu a umístěnímajetku městyse, konkrétně strojŮ azařízenÍ.
p.Ordoš odmítl, že by slíbil písemně vše doložit, uvedl že UNC přiveze v úterý t7.2.2OI5

5.5.

EKOS

- odsouhlasení soupisu nových pozemků

Předsedající předložil návrh na odsouhlasení nových pozemků, tzv. bilančníchlistů,
závěrů z Jednoduché pozemkové úpravy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse dkceptuje nové pozemky d závěry lednoduché pozemkové
úpravy.
Výsledek hldsování: Pro:9 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 77 bylo schváleno.
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5.6. Stav dohody

o ndrovnání s p. Kovaříkovou
Předsedající informoval ZMT o součinnosti s právní zástupkyní paní Kovaříkové, JUDr.

Frélichovou

5.7.

mÚ Pohořelice stdvební úřad - rušeníčíselpopísných 99, 283 a 44
Předsedající informoval ZMT o výzvě Stavebního úřadu MÚ v Pohořelicích rušení
popisných čísel99, 283 a 44na popud SÚ Pohořelice- bez komentáře

5.8. Změno dodavatelů energií

Předsedající informovalZMí o možnostech levnějšímu provozu obecních objektŮ.
Společnost TOP4YOU - se zabývá monitorováním trhu, ušetříme za agendu a
administrativu s tím spojenou, dáváme pouze podklady k výběru, které TOU4YOU
zpracuje a vyhodnotí.

5.9.

Pdrkování u Jančíků
Předsedajícíinformoval ZMT o stížnostechna parkování kamionŮ na autobusové
zastávce u Jančíků.V současnédobě řešíVÚ Pohořelice odbor dopravy.

5.70. Hasička - nedopldtky zd vodné
lnformace o neprováděném vyúčtovánívodnéhov bytech na hasičce. S nájemníky
dohodnut způsob úhrady nedoplatků.
t

5.77. Penzion - nedoplatky no nájemném
Předsedající informoval ZMT o dlouhodobé špatné platební morálce jedné z nájemnic.
Upozornil na to, že pokud se situace nezlepší, bude nutné přistoupit k zahájení
správního řízení ve věci vystěhování z bytu.
5.72. Žádost paní ldnčiovéo zaplacení vymáhaného nójemného d soudních výloh.
Předsedající podrobně informoval přítomné aZMT o situaci.
p.Ordoš - v minulosti řekl p.Jančímu,ať žádnou garáž nestaví
- na což p.Vlach odpověděl, že byl přímo u toho když p.Ordoš řekl p.Jančímu,aÍ garáž
s klidem postaví

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje úhradu vymáhaného nájemného o soudních výloh,
dle rozhodnutí Okresního soudu ve Znojmě, ze dne 3.72.2074.
Výsledek hlasování: Pro:9
Usnesení č.72 bylo schváleno.

Proti:0

Zdrželi se:0

5.13. Pojištění obecních objektů, hasičskéAvie
Předsedající informoval ZMT a přítomné,že od roku 2009 nenípojištěn žádný obecní
majetek (včetně obecních budov). Bylo osloveno několik pojišťoven, posuzování
nabídek probíhá.
5.74. Odbor Že, Krdjský úřad tmK - hnízdícíorel mořský
PředsedajícíinformovalZMT a přítomné o sdělení Krajského úřadu JmK, odboru
životníhoprostředí o hnízdícímdravci v k.ú.Troskotovice.
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5.75. Smlouva nd prodej pozemku - pdní Grúnová
Předsedající informoval ZMT o žádosti p.Gúnové o odkoupení obecního pozemku
v k.ú.Troskotovice, která byla schválena minulým ZMT, bylvyhotoven geometrický plán
a kupnísmlouva. KN z důvodu exekucí a z důvodu neoprávněného prodeje pozemku
parc. č. 238l17 městysem Troskotovice neprovedl vklad. Majitelem uvedené parcely je
totiž TJ Troskotovice.
-p.Ordoš - sdělil: žádný cizí pozemek neprodával, za špatnévyměření mŮže lng.Rossa,
ke kterému musí p.Grůnová směřovat stížnost, případně ať podá žádost o koupi
pozem ku TJ Troskotovice.

5.76. OZV o odpadech
Předsedajícípodrobně seznámil ZMT a přítomné s obsahem OZV o odpadech
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvdluje OZV č. 1/2015 o odpddech, s účinnostíod 7.3.2075
Výsledek hldsování: Pro: 9 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 73 bylo schváleno.
5.77. Ždloba na soudní exekutorku JlJDr. Katarínu Maísnerovou
P.Ordoš navrhl podaní žaloby na soudní exekutorku JUDr.Katarínu Maisnerovou, která
dle jeho slov, exekucí zablokovala neadekvátní výši obecního majetku, zároveň bude
žalobu ad resovat k M in isterstvu spraved lnosti.
Předsedající vyzval p. Ordoše, aby připravil žalobu na JUDr. Maisnerovou s tím, že7MT
na základě doporučeníprávního zástupce městyse, JUDr. Pavlíčkové,rozhodne o
dalšíchkrocích.

5. Diskuse

p.Vlach * ted'když vidíjaká je na obci finančnísituace, je rád že se něco konečně udělalo,
protože peníze ve skutečnosti na nic nebyly
p. Novosádová - když chce p.Ordoš podávat žalobu na JUDr. Maisnerovou, co bylo
důvodem vzniku exekucí. Šloo chybu p.Ordoše? Bude chtít obec zpět peníze, které se
z důvodůexekucí zbytečně zaplatili po p.Ordošovi?
p.Ročková - kdo bude zaplatí kompostéry? - Mohly by být zdarma, pokud budou

uvolněny dotace.
p.Lipovská - před pořízením kompostérůproběhne anketa. Pokud dostatek občanŮ
projeví zájem, bude zažádáno o dotaci a pokud bude žádost schválena, kompostéry
budou pro občany zdarma.
p. Vlach - dostává obec nějaké peníze z fotovoltaické elektrá rny za obcí? - Ne, pozemky
jsou prodané a obec nemá s fotovoltaikou nic společného.
P.Burian -požádal o r,ysvětlení prodeje Vitisvinu? - S p.Mádlem probíhají jednání o
odsouhlasení finančníhovyrovnání.
p.Ordoš - obec žádný Vitisvin od roku 2010 nevlastní, protože Vitisvin byl řádně prodán,

nikomu nic nedlužímeanivinařskému fondu.
p.Křížová - dotaz na majitele pozemku naproti KD - je neudržovaný, zarŮstá do cesty a
špatně se zde jezdí
p.Ordoš - pozemek je p.Vagnera z Brna se kterým p.Ordoš dohodl uloženícihel a
obrubníků,tel. kontakt na p.Vagnera můžepředat
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p. Kavková - upozornila na velký nepořádek na umělce, navrhuje umístění odpadkových
košů
p.Ordoš - umělka je majetkem TJ Troskotovice, která si vez,me úklid na starost.
Odpadkové koše zde byly, ale jsou rozbité, stejně jako sítě na brankách. Nepořádek i
ničenímajetkumá na svědomímístnímládež - vandalové.
p.Ševčíknavrhuje opláchnout umělku hasičským autem od bahna naplaveného při
záplavách
p.Vlach - navrhuje upozorňovat na vandalismus, tak aby konkrétnísituace byly řešeny
PoliciíČR,pokud budou spoluobčanénevšímaví,nic se nezmění.
p.Hořák dotaz na autobusovou čekárnu? Plánuje se oprava
p.Vlach - okna v ZŠjsou špatně nainstalované, utíká velké množství tepla
lng.Materna - Firmě Nattuti, která prováděla výměnu oken na ZŠ,dlužíobec ]"].3 tisíc. Na
prováděné práce chybísmlouva, firma byla několikrát oslovena, ale nekomunikuje,
zakázka není dokončena (okna nejsou zapravená) p.Ordoš - smlouvy přiveze, stačíříct.
p. Křížová - když ZMT neodsouhlasili zaměstnance pod obcí? Jak to bude, kdo bude sekat
trávu a dělat jiné práce?
p.HejraI- kdo tedy bude pracovat pod obcí?
p.Ordoš - do 14.dnů bude obec bez exekucía ÚP bude zaměstnance VPP dotovat.

7.

Závér

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:00 hod.

1)
2)
3)
4)

přílohv zápisu:
Prezenčnílistina - zastupitelé
Prezenčnílistina - hosté
OZV č.Ll2O15 o odpadech
Zveřejněná informace o konání ustavujícíhozasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 77.02,2075
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UsNEsENí
přijatá na zasedání Zastupitelstva městyse Troskotovice,
konaného dne 13.02.2015

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo městyse Troskotovice určuje ověřovateli zápisu paní MiČkovou a lng.
Lipovskou a zapisovatelkou paní Haluzovou.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 (9-0-0)
Usnesení č.1 bylo schváleno.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje předložený program zasedání,
doplněný o výše uvedené body
Výsledek hlasování: 9-0-0
Usneseníč. 2 bylo schváleno.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje návrh na zruŠeníveřejnoprávnísmlouvy
podle § 167 odst.]. písm.b zákonač. 5OO/2OO4 Sb., správnířád,v platném znění
Výsledek hlasování: 9-0-0
t
Usneseníč. 3 bylo schváleno.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje požadavek SÚS JmK na kácení ovocných
stromů mezi Vlasaticemi a Jiřicemi za předpokladu, že budou vysázeny stromy nové.
Výsledek hlasování: 9-0-0
Usneseníč.4 bylo schváleno.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje vytvoření nové viničnítratě na parcelních
číslech:2OI8, ZOtg,2020,2O2I,2022,2025,2026,2027,2028,2053,2054,2055,2056,
2057,2o5g,2060,206I,2062 a 2063 v k.ú. Troskotovice vše podle znaČenípo Jednoduché
pozemkové úpravě.
Výsledek hlasování: 9-0-0
Usneseníč. 5 bylo schváleno.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje doplacenímzdových prostředkŮ ZŠ+MŠve
výši 70.000,- Kč.
Výsledek hlasování: 8-0-1
Usneseníč. 6 bylo schváleno.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo městyse souhlasí s návrhem vypovědět duplicitní a navzájem kolidující
smlouvy na svoz komunálního odpadu se společnostíKJ spol- KJ, panem Klíčníkem,které
jsou pro městys krajně nevýhodné a které byly uzavřeny bez vědomí a souhlasu ZMT.
Výsledek hlasování: 6-].-2
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
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Usnesení č. 8
Zastupitelstvo městyse souhlasí s finančnízainteresovaností nájemníkŮ l4CHBJ na vyvážení
jímky. Nájemníci se budou počínaje].5. únorem 2015 podílet finančně na vývozu jímky 50ti
procenty, tzn. 100,- Kč měsíčně na osobu
Výsledek hlasování: 6-2-].
Usneseníč. 8 bylo schváleno.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo městyse schvaluje jednacířádZMr,jednací řád FV
Výsledek hlasování: 8-0-1
Usneseníč. 9 bylo schváleno.

a

jednacířád KV.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo městyse schvaluje směrnici č.1 o veřejných zakázkách malého rozsahu.
Výsledek hlasování: 9-0-0
Usneseníč.10 bylo schváleno.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo městyse akceptuje nové pozemky a závěry Jednoduché pozemkové Úpravy.
Výsledek h lasová n í9-0-0
Usneseníč.11 bylo schváleno.
Usnesení č.12
Zastupitelstvo městyse schvaluje úhradu vymáhaného nájemného a soudních výloh, dle
rozhodnutí Okresního soudu ve Znojmě, ze dne 3.I2.2Ot4.
Výsledek hlasování: 9-0-0
Usnesení č.12 bylo schváleno.
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo městyse schvaluje OZV č. t/2O15 o odpadech, s účinnostíod1.3.2015
Výsledek hlasování: 9-0-0
Usneseníč.13 bylo schváleno.
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