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Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
zima je tu, byť si s námi na schovávanou hraje. Snad jen meteorologové věří
svým předpovědím, kdy tvrdí, že ta letošní bude tuhá a dlouhá.
Napracovali jsme se dost a právem si užíváme vánoční pohody a vánočních
oslav. Mikulášská, rozsvícení vánočního stromu, setkání u Betléma, vánoční
koncert v našem kostele, Silvestr – jedna akce hezčí jak druhá.
Stroje v dědině na chvíli utichly, ale začnou hned, jak to počasí dovolí.
Stejně jako v předchozích letech nás čeká plno práce. Opravy dalších
chodníků, revitalizace parku, nová fasáda kulturáku a Podloubí, a další
plánované i neplánované opravy.
Stejně jako vloni připravujeme a zároveň Vás tímto srdečně zveme na
veřejné setkání, kde si budeme povídat o projektech, připravených nejen na
rok 2018. Setkání je naplánováno na sobotu 13. ledna v 15:00 hodin
v obecním úřadě.
Čtyřleté období oprav tak pomalu skončí a my se budeme moci konečně
zaměřit na další důležitou oblast – rozvoj městyse.
Váš starosta

První rozsvícení vánočního stromečku
Jak vznikl nápad rozsvítit vánoční stromeček v naší obci? Jednou jsme takhle
seděly na hodině a napadlo nás, že by naše malé děti jistě ocenily blikající
světýlka na stromečku a krásný osvětlený betlém. Ihned se přidaly další
nápady formou nacvičení krátkého milého vystoupení našich nejmenších.
Naše děti nácvik velmi bavil, sice občas protestovaly a utíkaly „z kruhu“, ale
naučily se to naprosto dokonale.
Aby to nebyl jen tak obyčejný stromeček, rozhodly jsme se spolu s dětmi
vytvořit originální ozdoby z medových pláství, které jsme si vlastnoručně na
stromeček navěsily. Týden před konáním akce jsme po hodině zdobily
stromeček. Některé maminky dokonce lezly po velkém žebříku, aby byly

ozdoby opravdu všude. Naštěstí maminky i děti přidržovaly žebřík,
tak jsme vše ve zdraví přežili 😊
Myslím, že jsme si s výzdobou dali opravdu záležet. Stromeček nám také
ozdobili žáci z MŠ a ZŠ.
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Troufáme si říct, že krásnější stromeček jsme ještě neměli.

A tak díky iniciativě maminek mateřského klubu Mrňata proběhlo v sobotu
03. 12. 2017 v 16 hodin první rozsvícení vánočního stromečku. Maminky se
postaraly o drobné pohoštění svařáčkem, čajem a také nealkoholickým
punčem pro děti, napekly buchty, koláčky a zákusky.
Velké děkuji patří Aničce Dovrtělové, která se postarala o program a hudební
doprovod dětí z MŠ a ZŠ, které nám zahrály na kytaru, flétnu a zazpívaly
nám krásné vánoční písně a tím nás naladily na blížící se vánoční čas.
Pevně věříme, že jste byli všichni spokojeni, užili si to s námi. Byla by velká
škoda tuto tradici nedržet i v následujících letech.

Mnoho zdraví v novém roce Vám všem přeje Marcela Kolmanová
za klub Mrňátek
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Vítání občánků 15. 10. 2017
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Střelecký závod
Dne 17. 12. 2017 SK Střelci Troskotovice ve spolupráci s MS Troskotovice
uspořádal v myslivně střelecký závod ze vzduchovek 3x10 ran do terče
(vsedě, vestoje s oporou volné tyče, vestoje z volné ruky). Střílelo celkem 24
střelců ve 3 kategoriích (v závorce je uveden nástřel střelců, max. 300).

Kategorie do 10 let:
1. místo Radim Duchoň
2. místo Jakub Dovrtěl
3. místo Matěj Ševčík

(256)
(225)
(160)

Kategorie 10-15 let:
1. místo Barbora Kavková
2. místo Jana Jarošová
3. místo Štěpán Ordoš

(255)
(241)
(182)
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Kategorie nad 15 let:
1. místo Lukáš Tomanec
2. místo Eva Jarošová
3. místo Stanislav Duchoň

(272)
(249)
(244)

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám pomáhají s organizováním
závodů. V roce 2018 máme v plánu 4 závody ze vzduchovek, které budou
vyhodnoceny nejen samostatně, ale při posledním závodu budou vyhlášeni
i celkoví vítězové v jednotlivých kategoriích ze všech 4 závodů (tzv.
seriálový závod). V nadcházejícím roce plánujeme také brokový závod.
Všechny termíny akcí budou včas zveřejněny. Zájemci o střelbu se k nám
mohou kdykoliv přidat, scházíme se každé pondělí v 17:00 v myslivně.
Lukáš Tomanec

Zprávičky ze školy
Halloween
Na tento svátek byly uspořádány halloweenské dílničky, kdy děti společně
s rodiči zdobily dýně. Již od rána děti chodily po škole v různých
strašidelných maskách a kostýmech. Některé byly opravdu děsivé. Také byla
vyhlášena soutěž o nejchutnější a zároveň nejošklivější pokrm. Na stole se
tak objevil dort ve tvaru mozku, čarodějnické prsty nebo sladké pavučiny
s pavouky. Na konci dílniček byly vyhlášeny tři nejošklivější jídla a tři
nejoriginálnější dýně. Všechny dýně nám po dlouhou dobu zdobily školní
dvorek. Všem děkujeme za spolupráci.

Rozsvěcování vánočního stromu
Rozsvěcování vánočního stromu na návsi si vzaly na starost maminky
„Mrňátek“, které pořádají pravidelně každé úterý v naší škole „klubík“ pro
nejmenší děti. Rozsvěcování provázelo vystoupení maminek a jejich dětí.
Jedním z nich byla i ukázka hry na flétnu, kdy děvčata z naší školy zahrála
nejznámější koledy. Patří jim velká pochvala.

Mikuláš ztratil plášť
5. prosince k nám do školy zavítal Mikuláš s čertem. Některé děti měly velký
strach z toho, aby si je čert neodnesl. Nakonec ale v pytli nikdo neskončil
a ti zlobivější byly jen poplácány čertovskou metlou. Děti musely slíbit, že
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se do příštího roku polepší. Někdo přednesl básničku, jiný zazpíval písničku
a Mikuláš všechny odměnil sladkým balíčkem.

Návštěva planetária v Brně
Na prosinec byla naplánována návštěva planetária v Brně. Výletu se
zúčastnila celá škola, tedy i děti ze školky. Program byl velice zajímavý.
Dozvěděli jsme se něco o hvězdách, souhvězdích, planetách a také byly
dětem promítány dvě pohádky související s tématem. Vzhledem k tomu, že
se vše odehrává ve tmě, byl vidět v některých očích strach. Ten byl ale
přemožen krásným celkovým dojmem. Dětem, rodičům i celému
učitelskému sboru se program velice líbil. Už teď se těšíme na další výlet.

Vánoční dílničky
Tak jako každý rok byly i letos uspořádány před Vánocemi vánoční dílničky.
Děti a rodiče si mohli vyrobit svícen, andílka a další různé vánoční ozdoby
pomocí rozdílných technik, které nám ukázala paní lektorka, která byla na
tyto dílničky přizvána. Při tvoření mohli všichni ochutnávat přinesené
vánoční cukroví. Při tvoření na nás dýchla pravá vánoční atmosféra. Děti si
nakonec odnesly mnoho krásných výrobků.
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Divadlo Barborka
Poslední předvánoční týden k nám do školy přijelo divadlo Barborka. Děti
ze školy i školky zhlédly tři pohádky. Během představení byly děti vtaženy
do děje.
O to víc, to pro ně bylo zajímavější. Naučily se nové písničky a tak jako při
předchozích představení i několik slov ve znakové řeči. Divadélko bylo
v předvánočním čase pro všechny pěkným zpestřením.

Ježíšek ve škole
V pátek 22. 12. přišel do školy i školky Ježíšek. Děti pod stromečkem našly
plno krásných hraček. Samozřejmě si je hned rozbalily a pohrály si s nimi.
Jako poděkování za dárky zazpívaly děti Ježíškovi několik koled. V očích
dětí byla vidět velká radost.

Vystoupení dětí na Štědrý den
I letos připravily všechny paní učitelky společně s dětmi vystoupení na
Štědrý den. Děti ze školky i školy si nacvičily pásmo básniček a vánočních
koled. Během vystoupení se předvedla i děvčata, která hrála na flétnu koledy.
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Celé vystoupení zahájil vánoční tanec, který si děti nacvičovaly několik
týdnů. Nesmíme zapomenout ani na trička, která si vyráběly ve školní
družině a měly je po celou dobu vystoupení na sobě. Dětem se vystoupení
moc povedlo a bylo příjemným zakončením roku 2017. Všem patří velké
poděkování.

Do nového roku 2018 přejeme všem zdraví, štěstí a mnoho
osobních i profesních úspěchů.
kolektiv Základní školy a Mateřské školy
zapsala Petra Svobodová

Strategický plán rozvoje městyse Troskotovice 2018-2022
Program rozvoje obce nebo také strategický plán je základním plánovacím
dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích.
Vedení obce by si mělo být vědomo, jaké jsou základní priority pro obec
v dlouhodobém horizontu, a podle toho plánovat projekty a s tím související
výdaje z obecního rozpočtu. K tomu slouží právě strategický plán. Tento
dokument je zároveň podmínkou některých krajských dotačních titulů a bez
platného strategického plánu o tyto dotace nelze žádat.
Strategický plán se skládá z analytické části a části návrhové. Analytická část
obsahuje profil městyse, ve kterém jsou popsány jednotlivé oblasti života
městyse (např. obyvatelstvo, kulturní vyžití, infrastruktura atd.), a dále
výsledky průzkumu a potřeb obyvatel. Návrhová část pak obsahuje vlastní
strategii skládající se z vize, priorit a strategických cílů a dále seznam
projektů, prostřednictvím kterých budou strategické cíle naplňovány.
Jako strategické priority na následující pětileté období byly zvoleny
Technická a dopravní infrastruktura, Občanská vybavenost, Vyžití obyvatel
a péče o obecní objekty a Životní prostředí a údržba veřejných prostranství.
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V prioritě Technická a dopravní infrastruktura městys plánuje pokračování
rekonstrukce vodovodu, výstavbu kanalizace a kabelizaci vedení
elektrického napětí ve zbývající části obce. Také
místní komunikace a chodníky v některých
částech obce zasluhují rekonstrukci.
Druhou prioritou jsou Občanská vybavenost.
Především z průzkumu potřeb a spokojenosti
vyplynulo, že lidem v Troskotovicích chybí
některá základní občanská vybavenost. Nabídka
obchodů je nedostatečná, zcela chybí pošta a např.
drobné služby typu kadeřnictví. Je třeba si
uvědomit, že nabídka služeb závisí na poptávce
a úřad městyse má jen velmi omezené možnosti,
jak situaci zlepšit. Může např. nabízet
zvýhodněný nájem pro podnikatele v drobných službách, aby se jim
vyplatilo v městysi službu provozovat. Ačkoliv byla mateřská a základní
škola v Troskotovicích hodnocena v průzkumu potřeb a spokojenosti
obyvatel velmi pozitivně, je potřeba dále podporovat modernizaci a vybavení
škol tak, aby škola nezaostávala za většími školami v okolí a udržela si tak
konkurence-schopnost.
Třetí prioritou je Vyžití obyvatel a péče o obecní objekty. Městys má zájem
podporovat kulturní i sportovní vyžití obyvatel nejen např. poskytnutím
prostor, ale i přímou podporou spolků. Každý rok je plánováno vyhlašovat
program na podporu spolků. Dále je třeba udržovat obecní budovy
v takovém stavu, aby prostředí umožňovalo zajistit vysokou kvalitu v nich
organizovaných kulturních akcí.
Čtvrtou prioritou je Životní prostředí a údržba veřejných prostranství.
Městys se snaží udržovat a zvelebovat veřejná prostranství, aby se zde
všichni obyvatelé i návštěvníci městyse cítili dobře. Troskotovice jsou
umístěny v zemědělsky velmi intenzivně využívané krajině, proto je třeba
dbát na ochranu životního prostředí, zejm. na výsadbu zeleně nejen
v intravilánu, ale i extravilánu. Prostřednictvím komplexních pozemkových
úprav je potřeba zajistit ochranu půdy proti erozi, větší biodiverzitu krajiny,
zamezení prašnosti apod.
Celý dokument naleznete na webových stránkách městyse. O projektech,
prostřednictvím nichž bude strategie postupně realizována, budete moci
diskutovat stejně jako minulý rok během setkání s občany.
Zdeňka Lipovská
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Svaz důchodců Troskotovice
2.10.2017 návštěva Aqualandu Moravia v Pasohlávkách. Vyjeli jsme v 11.30
8 hod. a návrat byl 18.30 hod. Někteří zde byli poprvé a mohli na všem oči
nechat, co se zde vše nachází (vířivky, velké vlny, bar ve vodě, tobogány
atd.) Z venkovního bazénu byl krásný výhled na Pálavu. Užijí si zde i ti, co
nejsou plavci. Byli mezi námi i odvážlivci, kteří si vyzkoušeli sjet
z tobogánu.

8.10.2017 zájezd do Boleradic na divadelní představení „Lucerna“ od Aloise
Jiráska. Představení se podle ohlasu líbilo, i když bylo podáno trochu
v moderní podobě.
Velké překvapení pro nás bylo, když za námi přišla paní učitelka
Hartmanová, která nás v Troskotovicích učila na 1. stupni ZŠ ( v dnešní době
jsme již důchodci).
18.11.2017 posezení ve sklípku U Šťastných v Pasohlávkách. Nálada
perfektní, zpívalo se, tančilo, povídalo a taky bylo připraveno občerstvení.
Měli jsme svého muzikanta, který hrál na klávesy.
Ze sklípku se některým moc nechtělo a myslím si, že to byl velmi dobře
strávený čas.
Děkuji touto cestou všem ve výboru za odvedenou práci v roce 2017. Byl to
pro nás první rok našeho působení a věřím, že i v roce 2018 se budeme
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setkávat v klubovně a jezdit na různé výlety. Přeji všem členům hodně zdraví
a osobní spokojenosti v roce 2018.
Jana Ročková

Vánoční koncert
Římskokatolická farnost Troskotovice uspořádala 30. 12. 2017 v kostele
sv. Václava koncert, kdy nám vánoční dny svými krásnými melodiemi
zpříjemnila Slovácká kapela Romana Horňáčka. Atmosféra na koncertu byla
skutečně velmi příjemná. Závěrem si všichni společně, za doprovodu varhan,
zazpívali píseň Narodil se Kristus Pán.
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JSDH a SDH, je v tom vůbec nějaký rozdíl?
Ano, rozdíl je to zásadní, i když pro veřejnost neznámý. Ono to skoro
vypadá, že je to jedno a totéž, vždyť přeci Jednotka sboru dobrovolných
hasičů (JSDH nebo-li jednotka) obce nebo Sbor dobrovolných hasičů (SDH)
je samý dobrovolný hasič. V čem je tedy rozdíl?
Pokud opomineme finanční stránku, kde je jednotka financovaná obcí,
zatímco SDH z vlastních zdrojů, jako každý jiný spolek, tak zásadní rozdíl
je jejich pole působnosti.
Pomoc při řešení krizových situací, požáru, záplavách, nebo jen pomoc při
čištění cest, případně osvěžení obce při velkých vedrech, tak na to je tu
přesně jednotka. V současné době má jednotka třináct aktivních členů a tři
nové členy, kteří se zaučují. Je třeba říct, že cesta k fungující jednotce nebyla
vůbec jednoduchá, jak z finančního hlediska, tak pro samotné hasiče, ale
dnes je již téměř vše připraveno, aby obec neboli jednotka byla zařazena do
výjezdového plánu Jihomoravského kraje.
V předchozím roce se dovybavila cisternou CAS25, novým zdravotnickým
batohem, zásahovým oblekem a dalšími důležitými věcmi. Vše se hned
ukázalo jako velice potřebné při prvním zásahu během vichřice, kdy byla
jednotka vyslána na úklid spadeného stromu na silnici. Během tohoto roku
bylo šest zásahů. Což není málo, když si uvědomíte, že jsme stále v zácviku.
Další zásahy jako uhašení požáru ve větrolamu, kde dokonce naše jednotka
byla jako první a požár úspěšně uhasila. Bohužel tím, že jsme ještě stále v
zácviku, tak naše jednotka nebyla vyslaná na složitější zásah do Troskotovic
a Vlasatic, ale věřte, že děláme vše proto, abychom mohli pomoct i zde.
Takže pamatujte, pokud uslyšíte sirénu a běžící hasiče spěchající na pomoc,
tak vězte, že to je právě jednotka.
Na druhé straně je SDH, což je spolek nezávislý na obci. Jako občanské
sdružení se velkou měrou podílí na společenském, kulturním i sportovním
dění v obci, a také spolupracuje s obcí v oblasti požární ochrany a při
zabezpečení činnosti jednotky. V naší obci je to tak, že všichni členové
jednotky, jsou zároveň i členové SDH, ale tím to nekončí, právě naopak. Ve
spolku je daleko více členů hasičů. A jsme rádi, že se v naší obci daří i tomuto
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spolku. Což je vidět třeba na připravovaném hasičském plese, který se bude
konat v Troskotovicích 27. ledna 2018.
Předešlý rok byl také velice úspěšný, SDH se podílelo na různých akcích
pořádaných obcí nebo ostatními spolky. Například připravená pěna pro děti
na dětském dni byla pro všechny nezapomenutelná atrakce, nebo projížďky
hasičským autem na čarodky měly také velký úspěch a to nemluvím ani
o ochutnávce produktů z hasičské zabíjačky, kde si mohl každý pochutnat
třeba na skvělém pečeném mase.
A stejně jako i jiné spolky, tak i SDH má svou pravidelnou výroční schůzi,
která proběhla 29.12. za velké účasti hasičů i z jiných okrsků Miroslav,
Vlasatice a Jiřice u Miroslavi. Na této schůzi byli vyznamenáni František
Kurtin za 35 let činnosti v SDH a Jan Jaroš za 15 let činnosti v SDH.
Příští rok toho také nebude málo, dokončuje se areál za hasičskou zbrojnicí,
čeká nás spousta práce, brigád, školení a tréninků. Ale myslím, že můžu
mluvit za všechny hasiče, když řeknu, že se na to těšíme, protože být
dobrovolným hasičem, není nutnost či povinnost, ale čest.
Václav Dovrtěl

Mikulášská besídka
K adventu neodmyslitelně patří svátek svatého Mikuláše, který k nám
přichází v podvečer 5. prosince. Tradiční Mikulášskou besídku zahájila paní
Kateřina Rakovčíková z loutkového divadla Paravánek. Během pohádky děti
netrpělivě vyhlížely Mikuláše. Jakmile se Mikuláš v doprovodu anděla
a čerta objevil, objevil se i strach a sliby „já už budu hodný“. I ti největší
nebojsové, kteří se chlubili, jak s čertem zatočí, „uronili slzičky a ztratili
řeč“. A jak už to bývá… Čert nikoho neodnesl a Mikuláš obdaroval všechny
děti.
Irena Křížová

Herní odpoledne
Dne 15. 10. 2017 se v kulturním domě na herním odpoledni sešli ti, kteří
mají rádi stolní hry a společnost podobně založených dětí i dospělých.
Tentokrát ve větším počtu, nežli na minulých setkáních, nám společně
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strávený čas utekl při hrách známých i méně známých. Doufám, že
nemluvím pouze za sebe, že se již nyní těšíme na další herní odpoledne, které
se uskuteční pravděpodobně začátkem března - datum bude včas upřesněno.
Za hráče i pořadatele Husáková Marie

Usnesení přijatá na zasedání ZMT, dne 16.11.2017
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo městyse Troskotovice (ZMT) určuje ověřovateli zápisu paní
Mičkovou a Ing. Lipovskou a zapisovatelkou paní Haluzovou.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 (5-0-0)
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Usnesení č. 2
ZMT schvaluje předložený program zasedání, doplněný o výše uvedené
body.
Výsledek hlasování: (5-0-0) Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Usnesení č.3
Na základě Protokolu o veřejném zasedání č.j. 7 To 187/2017 ze dne
07.09.2017, kdy Krajský soud v Brně rozsudkem v bodě III. zamítnul
odvolání obžalovaných Michala Ordoše a Terezy Březinové a potvrdil
rozsudek Okresního soudu ve Znojmě č. j. 3 T 102/2015-2008 ze dne
15.02.2017, který se tak stal pravomocným dne 7.9.2017 v bodě I.
obžaloby, kdy byl zastupitel Michal Ordoš, ročník 1958, bytem 671 78
Troskotovice 44, uznán vinným a odsouzen k úhrnnému trestu odnětí
svobody v trvání 4 let, a v souladu se Zákonem č. 491/2001 Sb., § 55, odst.
3a, vyslovuje ZMT okamžitý zánik mandátu výše jmenovaného Michala
Ordoše.
Výsledek hlasování: (5-0-0) Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Usnesení č. 4
ZMT schvaluje úhradu dluhu dle rozsudku 23 C 363/2015-138 formou
splátek, na základě Smlouvy o způsobu, místu a času plnění.
Výsledek hlasování: (5-0-0) Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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Usnesení přijatá na zasedání ZMT, dne 14.12.2017
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo městyse Troskotovice (ZMT) určuje ověřovateli zápisu paní
Mičkovou a Ing. Lipovskou a zapisovatelkou paní Haluzovou.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (5-0-1)
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Usnesení č. 2
ZMT schvaluje předložený program zasedání, doplněný o výše uvedené
body.
Výsledek hlasování: (5-1-0) Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Usnesení č. 3
ZMT po obhlídce předmětných pozemků souhlasí se záměrem prodeje částí
obou těchto pozemků parc.č. 365/153 a 1897.
Výsledek hlasování: (5-0-1) Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Usnesení č. 4
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 365/153, konkrétně parc.č.
365/164 - ostatní plocha, o výměře 137 m2 a dále souhlasí s prodejem části
pozemku parc.č. 1897, konkrétně parc.č. 1897/3 - ostatní plocha, o výměře
172 m2, obojí dle přiloženého GP č. 549-210/2017 manželům Jurigovým,
za cenu 50,- Kč/m2, tj. za 15.450,- Kč celkem. Daň z úplatného nabytí
nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (5-0-1) Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Usnesení č. 5
ZMT souhlasí se záměrem prodeje předmětných částí pozemku parc.č.
365/153.
Výsledek hlasování: (6-0-0) Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Usnesení č. 6
ZMT souhlasí se záměrem prodeje předmětné části pozemku parc.č.
368/50.
Výsledek hlasování: (6-0-0) Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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Usnesení č. 7
ZMT souhlasí se záměrem prodeje předmětné části pozemku parc.č.
368/50.
Výsledek hlasování: (5-0-1) Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Usnesení č. 8
ZMT souhlasí se záměrem prodeje předmětné části pozemku parc.č. 1601/1
Výsledek hlasování: (5-0-1) Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Usnesení č. 9
ZMT souhlasí se záměrem směny předmětných části pozemků parc.č. č.
365/153 a 1282/7.
Výsledek hlasování: (6-0-0) Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Usnesení č. 10
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 365/153, konkrétně p.č.
365/161, ostatní plocha, o celkové výměře 82 m2 a dále p.č. 365/162,
ostatní plocha, o celkové výměře 282 m2, dle přiloženého GP č. 55651/2017, manželům Hafnerovým do SJM, za cenu 50,- Kč/m2, tj. za
18.200,- Kč. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (5-0-1) Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Usnesení č. 11
ZMT schvaluje OZV č. 1/2018 o místních poplatcích.
Výsledek hlasování: (6-0-0) Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Usnesení č. 12
ZMT schvaluje OZV č. 2/2018 o systému nakládání s odpady.
Výsledek hlasování: (6-0-0)
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Usnesení č. 13
ZMT schvaluje směrnici č.1/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
Výsledek hlasování: (6-0-0) Usnesení č. 13 bylo schváleno.
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Usnesení č. 14:
ZMT souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2018, kde závazné ukazatele
v rozpočtu výdajů jsou paragrafy, závazné ukazatele v rozpočtu příjmů a
financování jsou položky.
Výsledek hlasování: (5-0-1) Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Usnesení č. 15
ZMT souhlasí s návrhem rozpočtu ZŠ a MŠ Troskotovice na rok 2018.
Výsledek hlasování: (5-0-1) Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Usnesení č. 16
ZMT souhlasí se střednědobým výhledem ZŠ a MŠ Troskotovice.
Výsledek hlasování: (5-0-1) Usnesení č. 16 bylo schváleno.
Usnesení č- 17
ZMT schvaluje příspěvek ZŠ+MŠ Troskotovice ve výši 3.584,- Kč na
vybavení žáků 1. třídy pro školní rok 2017/2018.
Výsledek hlasování: (6-0-0) Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Usnesení č. 18:
ZMT schvaluje nákup konvektomatu v cenové relaci do 200 tis. Kč.
Výsledek hlasování: (6-0-0) Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Usnesení č. 19
ZMT schvaluje smlouvu na dotační management s firmou ASHPA a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: (5-0-1) Usnesení č. 19 bylo schváleno.
Usnesení č. 20:
ZMT bere na vědomí výsledek VŘ na zhotovení projektové dokumentace
ČOV a kanalizace Troskotovice ke stavebnímu povolení a pro výběr
zhotovitele. ZMT schvaluje smlouvu se společností ECenviconsult estate a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: (5-0-1) Usnesení č. 20 bylo schváleno.
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Usnesení č. 21
Zastupitelstvo městyse Troskotovice souhlasí se změnou PRVK JMK pro
likvidaci odpadních vod obce Troskotovice - „změna k 11/2017“ dle
dokumentace zpracované firmou AQUA PROCON s.r.o.
Výsledek hlasování: (5-0-1) Usnesení č. 21 bylo schváleno.
Usnesení č. 22
Zastupitelstvo městyse Troskotovice souhlasí se změnou PRVK JMK pro
likvidaci odpadních vod obce Litobratřice - „změna k 11/2017“ dle
dokumentace zpracované firmou AQUA PROCON s.r.o.
Výsledek hlasování: (5-0-1) Usnesení č. 22 bylo schváleno.
Usnesení č. 23
ZMT schvaluje Strategický plán rozvoje obce Troskotovice.
Výsledek hlasování: (5-0-1) Usnesení č. 23 bylo schváleno.
Usnesení č. 24
ZMT schvaluje smlouvu č. 1030039411/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společnosti E.ON Distribuce.
Výsledek hlasování: (6-0-0) Usnesení č. 24 bylo schváleno.
Usnesení č. 25
ZMT souhlasí s úplatným zřízením věcného břemene ve prospěch
společnosti E.ON Distribuce, a.s. dle Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. ZN-1030039411/001.
Výsledek hlasování: (6-0-0) Usnesení č. 25 bylo schváleno.
Usnesení č. 26
ZMT souhlasí s úplatným zřízením věcného břemene ve prospěch
společnosti E.ON Distribuce, a.s. dle Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. ZN-014330042322/001.
Výsledek hlasování: Pro: (6-0-0) Usnesení č. 26 bylo schváleno.
Usnesení č. 27
ZMT započítává paní Taťáně Jurigové investice ve výši 68.501,- Kč na
opravy užívaných místností na místní faře, na základě podnájemní smlouvy
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a slevuje z nájmu částku 836,- Kč po dobu 82 měsíců.
Výsledek hlasování: (5-0-1) Usnesení č. 27 bylo schváleno.
Usnesení č. 28
ZMT souhlasí s uvolněním 100.000,- Kč z rozpočtu městyse Troskotovice
na opravu troskotovické historické památky „Podloubí“.
Výsledek hlasování: (6-0-0) Usnesení č. 28 bylo schváleno.
Usnesení č. 29
ZMT schvaluje uvolnění 200.000,- Kč z rozpočtu městyse Troskotovice
pro potřeby finanční podpory místních spolků.
Výsledek hlasování: (6-0-0) Usnesení č. 29 bylo schváleno.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
VI. Ročník memoriál Stanislava Lokaje
TJ Troskotovice oddíl stolního tenisu uspořádal 27. prosince 2017 šestý
ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu. Na tento ročník dorazilo
tentokrát 26. sportovců. Turnaj se odehrával ve třech kategoriích,
registrovaní, neregistrovaní a čtyřhry. Vítězové všech tří soutěží získali
věcné ceny, poháry. Vánoční turnaj se podařil a těšíme se společně na další
ročník 2018.
Výsledky: registrovaní
Oldřich Pešek (TJ Troskotovice)
Jakub Sirbu
(TJ Hlubočany)
Břetislav Lukša (TJ Troskotovice)
neregistrovaní
Bohumil Vráblík (Hrušovany n. J.)
Ladislav Matyák (Troskotovice)
Michal Hořák (Troskotovice)
čtyřhry
Vaculík , Pešek
(TJ Troskotovice)
Sirbu Jakub , Sirbu Jan (TJ Hlubočany , TJ Troskotovice)
Lukša , Novosad
(TJ Troskotovice)
Lukša Břetislav
TJ Troskotovice
Troskotovický kurýr | 22

Jubilanti

Jubilanti
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří oslavili svá životní jubilea :
Olga Králíková, Hilda Paulíková, Zdenka Králíková, Jiří Opluštil.

Poděkování hasičům
Chtěla bych touto cestou poděkovat našim dobrovolným hasičům za
pomoc při prořezání stromů pod elektrickým vedením před našim
domem.
Jana Ročková
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