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Městys TROSKOTOV|CE
Zastu pitelstvo městyse Troskotovice

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

zAPls

o prŮběhu zasedání Zastupitelstva městyse Troskotovice,
konaného dne 06.01.2OL5, od 18:00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Troskotovice
PředsedajícÍ, pan Materna, zasedání Zastupitelstva městyse Troskotovice v ].8,05 hod. zahájil
a přivítal všechny přítomné.

Předsedající konstatoval, že informace 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 30.1,2.2014 do 6.1.201"5. Současně byla informace zveřejněna na ,,elektronické úřední
desce".
SloŽení slibu nového člena Zastupitelstva městyse Troskotovice, pana Jaroslava NáhIíka:
Předsedající v souladu s § 69 odst, 2 zákona o obcích vyzval p. Jaroslava Náhlíka ke složení
slibu, Před složením slibu předsedající upozornil p. J.Náhlíka, že odmítnutísložit slib, nebo
sloŽení slibu s výhradou má za následek zánik man{átu (§ 55 zákona č. 493,12001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcía o změně některých zákonů v platném znění)
Předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst, 2zákona o obcích
,,Slibuji věrnost Českérepublice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu městyse Troskotovice a jejich občanůa řídit se Ústavou a
zákony Českérepubliky."
a vyzval p. J.Náhlíka ke složeníslibu pronesením slova ,,slibuji" a podpisem na připraveném
dokumentu ( příloha č.2), zároveň předal p. J.Náhlíkovi osvědčenío zvolení členem
zastupitelstva městyse podle § 53 zákona č,491,/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o změněn některých zákonů, v platném znění.

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

- příloha č. 3

Určeníověřovatelů a zapisovatele:
Předsedající navrhnul ověřovateli zápisu p. Lipovskou
Haluzovou.

Návrh usnesení:

a p, Mičkovou, zapisovatelkou

Zastupitelstvo městyse Troskotovice určuje ověřovateli zápisu
a lng. Lipovskou a zapisovatelkou p. Haluzovou.

Výsledek hlasování: Pro:7 Proti:
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

0

Zdrželi se: 0

p.

p.

Mičkovou

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou, předanou
ČlenŮm Zastupitelstva městyse Troskotovice (dále jen ZMT) a v souladu s informací
zveřejněnou na úřednídesce.
program zasedání:

t.

Zahájení a schválení programu zasedání ZMT

program zasedání:

1.
2.

Zaháiení a schválení programu zasedání ZMT
Finančníinformace
o Stav účtů,exekuce, dluhy, nezaplacené faktury,...
o Provedená rozpočtová opatřeník 31.12,2OL4
3. Organizačnízáležitosti
o změnv na úřadu městyse
o změny v zastupitelstvu městyse
o Hasiči - založenízásahové jednotky Troskotovibe
o OZV 4/2OI2 o míst. poplatcích za provoz - vysvětlení
4. Různé
o VEKRA okna - umístěníreklamy u hřiště
o lnventarizacemajetku
5. Diskuse
6. Závér
Návrhy doplnění programu:
- Rekonstrukce NN - E.ON
- Jednacířády Zastupitelstva, FV a KV
- Červen Ý kříž- fašank - zapůjčení KD (L4,02,2015)
- Babské hody - zapůjčeníKD (23.05.2015)
- Vítáníobčánků(25.01.2015)
- Náklady na penzion - úhrady faktur za vývozjímky

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje předložený program zasedání, doplněný
o výše uvedené body.
Výsledek hlasování: Pro:7 Proti:
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

0

Zdrželi se: 0

Do zasedací místnosti se dostavil p. J.Pavlačka a om|uvil se za zpoždění.

2.

Finančníinformace
2.7. Stav účtů,exekuce, dluhy, nezaplacené fdktury,...
Předsedající informoval ZMT a přítomné hosty o aktuálním stavu financí, stavech účtů,
exekucí, výšídluhůnezaplacených faktur a s použitím videoprojektoru vše názorně
zobrazil. Zároveň slíbil oslovit pana Mádla k účastina dalším zasedáníZMT.
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2.2.

3.

Provedená rozpočtová opatření k 31.12.2014 (info)
Předsedajícíseznámil ZMT a přítomné hosty se stavem účetnictví.RozpoČtová opatření
budou prováděna v době, kdy se bude účetnictvíopraveno a všechny položky budou
správně zaúčtovány

Organizačnízáležitosti
Změny na úřadu městyse
Od 1.1.2015 nastoupila na pozici odborný zaměstnanec ÚM p. Denisa Haluzová
Účetnictví bude dočasně zajišťováno externě.

3.7.

3.2.

Změny v ZMT
Dne 31.].2.20t4 rezignovala p. D.Haluzová na funkci člena ZMT.

Volba nového místostarosty - určenízpůsobu volby místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-|i zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
a místostarosty veřejným hlasováním, Změnu způsobu hlasování musíschválit ZMT.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu zpŮsobu
hlasování. Žaanil návrh na změnu formy hlasovánínebyl oficiálně vznesen.
Předsedajícívyzval ZMT k podánínávrhů na funkci místostarosty.
Pro volbu funkce místostarosty byly podány následujícínávrhy:
Předsedajícínavrhl zvolit do funkce místostarosty paní Marii Mičkovou.
Pan M.Ordoš navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Ladislava Matyáka.
ZMT volí místostarostu v pořadí, v jakém byli kandidáti navrženi.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Troskotovice volí místostarostou paní Marii MiČkovou
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti:2 (p.Ordoš, p.Matyák| Zdrželi se: 1(p.Kourková)
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3.3.

Hasiči - založeníZásahové jednotky v Troskotovicích
Předsedající seznámil ZMT a přítomnéhosty se záměrem založit v Troskotovicích
zásahovou jednotku. Vyčíslilúsporu 27 tisíc Kč ročně, která se posílá hasiČŮm do
Drnholce, v návaznosti na zákonem danou Veřejnoprávní smlouvu, ze dne 30,6.2011.
Ušetřené peníze by byly investovány do nově vzniklé Zásahové jednotky.
Veliteljednotky: Jan Jaroš ml.
Strojník: František Kurtin
Strojník 2: Jan Husák
Hasič: Tomáš Lipovský
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Troskotovice zřizuje Zásahovou jednotku hasiČŮ
Výsledek hlasování: Pro: 8
Usnesení č. 4 bylo schvá|eno.

Proti:0

Zdrželi se: 0
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3.4.

OZV 4/2012 o míst. poplatcích za provoz - vysvětlení
Předsedající podrobně ZMT a přítomným hostům vysvětli OZY o místnímpoplatku za provoz
systému shromaždbvání, sběru, přepravy, třídění, využíváníaodstraňování komunálních
odpadů. Konkrétně byl vysvětlen termín ,,poplatník". V obcije 11 objektů bez trvale žijících
osob, ze kterých je v souladu se zákonem, nutné zaplatit poplatek ve výši 400,- Kč,

4.

Různé
4.7. VEKRA okna

u hřiště
je
Umístěníreklamy na plotu hřiště záležitostíTJ Troskotovice.

4.2.

- umístěníreklamy

lnventarizace majetku

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Troskotovice pověřuje pana M.Ordoše, aby písemně doložil stav a
umístěnímajetku, konkrétně strojů a zařízení, evidovaných na Inventurním soupisu z roku
2009 a Přehledu majetku podle třídníkových číselz období 2OL4. Termín splnění úkolu:
L2.ot.2oL5
Výsledek hlasování: Pro: 8
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Proti:0

Zdrže|i se: 0

4.3. Rekonstukce NN E.On
Předsedající seznámil přítomné s budoucím rozvojem městyse v oblasti silového napájení.
Dalšíjednání s E.On stran realizace veřejného osvětlení proběhnou v březnu 20L5.
5.3. tednací řády ZMT, Finančníhoa Kontrolního výboru

Předsedající informoval o návrzích jednacích řádů ZMT, FV a KV, které všichni ZMT obdrželi
elektronickou poštou k prostudování a podávání připomínek tak, aby jednací řády byly
vypracovány a schváleny na dalším zasedáníZMT.
6.3. Kulturní dkce
a) ZMT vzalo na vědomípořádání:
- ČervenÝ kríž,dne 1,4.2.2OI5 - Fašank
- Babský spolek, dne 23.5.2015 - Babské hody
Kulturníakce pořádané v obci budou v rámci možnostípodporovány bezplatně.
b) ZMT dává na vědomí konání ,,Yítání občánkůdo života" - dne 25.1,.2OI5

c) Předsedající seznámil přítomné s výšífakturace ZD za vývoz jímky na 24CHB (penzion) Dal
ZMT na zvážení, zda bude nadále vývoz jímky hradit městys Troskotovice, případně k podání
jiných návrhů. P. M.Ordoš navrhl, aby vývoz jímky na penzionu nadále hradil městys
Troskotovice - jako službu občanům,kteří celý život tvrdě pracovali ve prospěch našeho
městyse. Jiný návrh nebyl podán.
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d)

Předsedající informoval

o

odblokování KN, Exekutorským úřadem v Praze,

JUDr.Maisenrovou/ ke kterému by mělo dojít 12.1edna 20].5. Otázkou zůstává, jaký majetek
městyse Troskotovice je zablokovaný Exekutorským úřadem v Přerově, JUDr.Vrána. Po
uvolnění KN budou realizovány vklady, z dříve uzavřených kupních smluv, o jejichž mnoŽství
a dalšíchpodrobnostech chybí informace.

5.

Diskuse
Pan M.Ordoš uvedltermín odblokovánízbylé části majetku městyse Troskotovice v polovině
února. Zdůraznil, že nesouhlasís prezentovanými finančnímiinformacemi týkajícímise
celkového hospodařeníměstyse a opakovaně přislíbil prezentaci vlastních finanČních
informací.
Pan J.Hořák upozornil na nefungujícíveřejné osvětlenív ulici ve které bydlí. Předsedající

informaci zaznamenal - zajistí opravu.

6.

Závér
Předsedající poděkovaljménem ZMT občanůmza jejich účasta pozornost....

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:50 hod.
Přílohv zápisu:
1) Prezenčnílistina - zastupitelé
2) Listina prokazujícísloženíslibu členůzastupitelstva městyse
'Prezenční
listina - hosté
3)
4) Zveřejněná informace o konáníustavujícího zasedánípodle § 93 odst. 1,zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 08.07.2075
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