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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,
léto je tu a nejednou už nám připravilo nemilé překvapení. Alespoň
že srážek bylo letos o něco víc, než v přechozích letech. Další jsou podle
dlouhodobých předpovědí meteorologů v nedohlednu, i když…
Nejdůležitější akce – ČOV a kanalizace Troskotovice, kterým se věnujeme
prakticky od nástupu do úřadu, jsou opět o něco blíže realizaci. Dne
28. 6. 2019 nabylo právní moci stavební povolení pro toto vodní dílo.
Současně běží výběrové řízení na zhotovitele stavby. Podpis smlouvy o dílo
a předání staveniště se předpokládá koncem prázdnin. Chtěl bych touto
cestou poděkovat všem, kteří se o vydání stavebního povolení zasloužili,
zejména pak pracovníkům MÚ Pohořelice.
Dalším důležitým počinem je nově zbudovaný přechod pro chodce mezi
základní školou a farou v místě, kde je pohyb především dětí stále častější.
Žádám všechny maminky a tatínky, kteří vozí své děti do troskotovických
(před)školních zařízení, aby respektovali dopravní značení a předpisy, s tím
související (zákaz zastavení 5m před přechodem).

Recyklace zeminy a stavební sutí za umělkou…
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Většina z vás si jistě všimla nového školního ochozu, schodiště a bezbariérového přístupu od hlavní silnice ke škole. Po prázdninách se naši
„chodníkáři“ zase vrátí, aby zahájili práce na revitalizaci parku pod školou.

S přáním krásných letních dnů,
váš starosta

ZŠ a MŠ Troskotovice
Čokoládová tretra
Letos jsme se poprvé účastnili běžeckého závodu Čokoládová tretra.
Základní kolo proběhlo na naší škole. Nejrychlejší běžci postoupili
do čtvrtfinále, které se konalo 21. 5. 2019 v Brně na stadionu AC Moravská
Slávia. Naši školu reprezentovalo 8 běžců – Maxim Pešek, Michal Bezděk,
Anna Kratinová, Veronika Jurigová, Denisa Veselá, Adriana Polčáková,
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Monika Bezděková a Saša Konečná. Děti byly rozřazeny do kategorií podle
věku – trať 100m, 200m a 300m. Kromě závodů nás čekal celodenní program
se sportem a hrami, soutěže s Hitrádiem a odpočinková zóna. Osobně jsme
se setkali s atletickými hvězdami – výškařkou Míšou Hrubou a atletickou
legendou, běžkyní a držitelkou světového rekordu v běhu na 800m Jarmilou
Kratochvílovou. Obě se s dětmi ochotně fotily a dávaly autogramy. Přestože
jsme se na předních příčkách neumístili, děti si celý den skvěle užily a těší
se na další ročník Čokoládové tretry.

Mgr. Veronika Bartoníčková
Školní výlet ZOO Lešná
Ve čtvrtek 20. 6. 2019 jsme podnikli výlet do Zoo Lešná. Navštívili jsme
zámek Lešná, kde jsme luštili Zámeckou šifru. V každé místnosti zámku
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jsme museli najít určitou věc, u které byla šifra a rozluštění šifry nás vedlo
dál až ke klíči, který jsme našli pomocí mapy (viz fotogalerie).
V zoo jsme viděli rejnoky, slony, surikaty, opice, hyeny, japonskou zahradu,
atd. Oběd jsme měli na farmě U Koaly. Poté jsme měli dvacet minut rozchod
na nákup suvenýrů nebo na zábavu na hřišti. Ke konci jsme spěchali, protože
jsme si ještě chtěli nakoupit něco v obchůdku se suvenýry. Dojeli jsme krátce
po páté hodině.

Jakub Dovrtěl, žák 4. třídy

Dopoledne s hasiči
V úterý 25. 6. 2019 jsme měli první hodinu třídnické práce, uklízeli jsme
třídy a vraceli učebnice. Asi v devět hodin se k nám do třídy valil dým
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z chodby, spustil se požární poplach. Nechali jsme vše ve třídě, seřadili jsme
se, chytli se za ruce, šli jsme přes chodbu ke schodišti. Přes dým nešlo vůbec
nic vidět, utíkali jsme ven z budovy školy a shromáždili jsme se na školní
zahradě, kde jsme paní ředitelce oznámili, kolik žáků bylo ve třídách a kolik
jsme vyvedli z budovy. Ta to poté oznámila veliteli hasičů. Z parku jsme
sledovali práci hasičů z Pohořelic a Troskotovic. Přijela čtyři hasičská auta.
Hasiči museli prohledat celou budovu a vytáhli dvě figuríny, které museli
resuscitovat. Po předvedení hasičského umění jsme si všichni oddychli,
že se nikomu nic nestalo, protože se jednalo o nácvik při požáru. Poté nám
hasičský sbor z Pohořelic a Troskotovic ukázal vybavení aut. Dopoledne
bylo napínavé a doufáme, že se s hasiči setkáme zase někdy u nácviku
a ne při skutečném požáru.

Mgr. Michaela Vráblíková
Turistický pochod
Ve středu 26. 6. 2019 jsme vyrazili (žáci a uč. základní školy) na turistický
výšlap k Troskotovickému dolnímu rybníku, který je přírodní památka a je
v oblasti chráněného území. Šli jsme delší cestou až ke stavidlu rybníka.
Celkem jsme ušli 8km. Po svačině se téměř všichni osvěžili ve vodě
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a odpočinuli si na břehu před cestou zpět, kterou jsme absolvovali
ve velkém vedru. Zajímavosti o Dolním troskotovickém rybníku:
Lokalita patří k významnému hnízdišti mokřadního ptactva. Najdeme
zde chřástala vodního,
potápku roháče, potápku
malou, bukače velkého,
husu velkou a další.
Stanoviště je bohaté
i
na
obojživelníky.
V rákosí a orobinci
úzkolistém žije kuňka
obecná, rosnička zelená
a blatnice skvrnitá.
Rozloha: 25,18 ha
Mgr. Vlasta Šujanová
Pasování předškoláků
Ve středu 26. 6. 2019 proběhlo slavnostní pasování předškoláků
na prvňáčky.
Paní učitelky připravily
s dětmi kulturní program
a děti se opravdu velmi
snažily, za což byly
na
konci
slavnostně
vyznamenáni
šerpou
"Školáček 2019".
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V nadcházejícím školním roce se všichni těšíme na 6 nových prvňáčků, kteří
se už do školy velmi těší. Celá akce proběhla úspěšně, podívat se a ocenit
šikovnost dětí přišli nejen rodiče, ale i blízcí příbuzní. Všichni hodnotili akci
za zdařilou. Budoucím prvňáčkům přejeme mnoho školních úspěchů.
Mgr. Dana Rabušicová

Babské hody
Dne 18. 5. 2019 se uskutečnily již v pořadí 6. Babské hody. Ve 13 hod. vyšel
průvod od KD před obecní úřad, kde nám pan starosta předal právo. Poté
jsme se za doprovodu kapely vydaly do dědiny zvát na večerní zábavu.
K tanci a posledu hrála dechová hudba Sokolka. Stárky zahájily zábavu
nástupem. Následovalo již tradiční půlnoční překvapení, za které jsme
sklidily velký potlesk. Ne vše se nám podařilo, jak bychom si přály, ale hody
jsme si užily, pobavily sebe i ostatní a můžeme se těšit na příští rok na další
hody.

Marie Mičková
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Vítání občánků
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Pálení čarodějnic
Červený kříž Troskotovice dne
30. 4. 2019 pořádal v areálu
za hasičkou akci Pálení
čarodějnic.
Těsně
před
začátkem nám počasí nepřálo,
ale
vše
dobře
dopadlo,
čarodějnice na hranici shořela
a kdo tam byl se pobavil.
Děkujeme za přízeň a těšíme se
na další setkání u vatry.

Květa Ordošová

Senioři
2. 5. 2019 se uskutečnila na Výstavišti v Brně beseda seniorů s premiérem
Babišem.
Z naší organizace se
této besedy zúčastnilo
15 seniorů. Ke Svátku
matek nám předal
premiér kytičku.
23. 5. 2019 proběhly
v Mikulově Seniorské
sportovní hry. Byli
jsme zde jen jako
diváci, abychom načerpali inspiraci. Možná v budoucnu proběhnou sportovní hry i v naší obci.
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19. 10. 2019 organizujeme posezení ve sklípku U Šťastných v Pasohlávkách.
Kdo z občanů by měl zájem, může se přihlásit v obchodě u paní Horákové.
Jana Ročková

Zájezd Červeného kříže
Dne 25. 5. 2019 se konal zájezd Červeného kříže na zámek Litomyšl a PekloČertovina. Dopoledne jsme si prohlédli zámek, který byl opravdu krásný.
Potom byl rozchod na oběd a odpoledne se jelo na Čertovinu. V Čertovině
jsme měli zaplacený hodinový program. Převzala si nás hezká čertice
a chlapi se rozplývali.
Paní Lábusová nevěděla,
jak se tahá za ocas, který
nás měl vpustit do toho
pekla. Tak jsem já,
zkušenější a starší,
musela předvést, jak se
to dělá. Čertice mi řekla,
že takový ocas jsem
určitě ještě nedržela,
měla pravdu. Čerti měli
o nás velký zájem,
nalévali pivo a dobře
jsme se bavili. Maruška
byla vybrána, aby dělala
netopýra a povedlo se.
Jelikož
jsme
byli
posilněni
domácími
likéry, byla velká sranda
a některé jsme museli
přebalovat. Domů jsme
přijeli až večer, ani se
nám nechtělo.
Dana Horáková
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1. června připadlo v letošním kalendáři na sobotu, takže jsme mohli
Mezinárodní den dětí jak se patří prožít a užít si jej spolu s oslavenci, našimi
dětmi, a starosti všedních dní na chvíli hodit za hlavu.
Odpoledne se na troskotovické „ Hasičce “ konal Den dětí. Byl teplý, téměř
letní den, dva velké party stany obsazeny, účast hojná a věru stále co dělat.
Pro děti byly připraveny stanoviště s různými disciplínami, například střelba
z kuše na terč, slalom s míčkem na tenisové raketě, výstup na provazový
žebřík a jiné. Výkon účastníků byl oceněn barevnými diamanty, které děti
vyměnily za konkrétní věci. Sladkosti, nálepky, obrázky, skládanky
a podobně. Až do večera se malí účastníci mohli bezplatně vozit na dvou
kolotočích a bylo stále obsazeno. Velkou zvědavost vzbuzovalo místními
hasiči vybudované bludiště z palet, ze kterého se všem návštěvníkům
podařilo najít cestu ven. Na programu byl také příjezd hasičské zásahové
jednotky, včetně cvičného záchranného zásahu v již zmíněném bludišti, a to
v plné výstroji. Nejočekávanější atrakcí bylo bezesporu nastříkání pěny
do bazénu pomocí děla. Děti se do ní vrhly střemhlav a vydržely v ní řádit
opravdu dlouho. Svojí spontánností a nadšením strhly k této kratochvíli
nejednoho tatínka, včetně toho našeho. Pilná obsluha výdejového okénka nás
po dobu akce neúnavně zásobovala pitím a fantastickými koláčky. Na grilu
byly k dispozici kuřecí stehýnka a maso, po kterých se brzy zaprášilo. Pro
děti byly k dispozici limonáda a párky v rohlíku zdarma. Se zapadajícím
sluncem se atmosféra zklidnila, přišel čas pro přátelské klábosení
podbarvené reprodukovanou hudbou se světýlky, na kterou tančil zbytek
přítomných dětí a jejíž tóny nás vyprovodily až do hajan.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem organizátorům, pořadatelům
a všem, kdo se na tak skvělé společensko-veřejné akci podíleli, a není jich
málo. Především městysu Troskotovice, JSDH a SDH Troskotovice,
Červenému kříži, spolku VITAS, Mysliveckému spolku, seniorům, střelcům,
TJ Troskotovice a ČSCH.
Díky Vám za krásný den a těšíme se na ten příští, zase za rok.
Lenka Bártíková
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Informace o opravách kostela svatého Václava v roce 2019
Římskokatolická farnost Troskotovice po loňském neúspěšném podání
žádosti o dotace na opravu střechy kostela v letošním roce bude pokračovat.
Předběžný termín nástupu tesařské firmy je dohodnut na srpen s tím, že
rozsah
letošních
prací dle získaných
dotací
se
bude
pohybovat
kolem
750 tis. Kč. Není to
na
celý
zbytek
neopravené střechy,
ale pokročíme.
Farnost si nechala
zpracovat projektovou dokumentaci na opravu vnitřní elektroinstalace
kostela. Ta by přišla na řadu po opravě střechy. Dále je v jednání
s projektantem zrušení vzdušné přípojky elektrického vedení
do kostela a její uložení do země po pozemku městysu do zdi kostela
za presbytářem. Velmi farnost oceňuje vstřícný přístup při napojení svodů
dešťové vody z kostela do školní kanalizace.
Pochvala patří úřadu městyse Troskotovice za vylepšení chodníků
a předzahrádky před budovou fary, která dnes slouží občanům a občánkům
Troskotovic a okolí. Přejeme, aby prostory školičky a školky dobře sloužily.
Ing. Karel Hlávka

Pozvání na koncert
Pěvecké sdružení Vítězslav Novák vystoupí při letošním koncertě k poctě
svatého Václava, patrona troskotovického kostela. Termín koncertu
plánujeme po hodech v pátek 4. října 2019 v 18.00 hod. Doufejme, že již
s opravenou střechou.
S přáním pěkných prázdnin a odpočinku,
Mgr. Pavel Merta, administrátor
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Myslivecké střelby
Jako každoročně se i v tom letošním roce, přesně 15. června 2019,
uskutečnili tradiční myslivecké střelby na asfaltové terče. Závodu se
zúčastnilo celkem 19 střelců, což je o něco méně než v roce 2018, ale kvalita
podávaných výkonů byla opět na velice dobré úrovni. Letos se nejvíce dařilo
p. Lukáši Tomancovi, kterému se po loňském druhém místě podařilo
tentokrát závod vyhrát. Druhé místo obsadil p. Petr Štrbík z Velkého Dvora
a na třetím místě skončil další člen Mysliveckého spolku Troskotovice p. Jiří
Plch z Pohořelic. Nejen jim k jejich výkonům blahopřejeme.

Na fotce zleva: Petr Štrbík, Lukáš Tomanec a Jiří Plch
za Myslivecký spolek Troskotovice
Jan Ondrášek
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Výlet do Strážnice
Dne 6. 7. 2019 VITAS uskutečnil jednodenní výlet do Strážnice
v hojném počtu 42 lidí, kde jsme měli možnost navštívit místní
skanzen, zámek Strážnice a výlet po Baťově kanále směr Strážnice Veselí na Moravě.
Ve skanzenu jsme si prošli všechny areály a to:
areál staveb z moravských Kopanic, areál staveb z luhačovického
Zálesí, areál vodních technických staveb, areál vinohradnických
staveb, areál lučního hospodářství, areál staveb z Horňácka.
Během prohlídky s paní průvodkyní si mohli milovníci piva dát
chlazené čepované pivo „Klášter“, ve vinařském sklípku ochutnat
vínečko, v dalším si dát bezinkovou limonádu s různými sladkostmi
(linecké cukroví, kokosky, tyčinky, slováckou čokoládu ....), jiní se
vrhli na stromy plné oskeruší.:-)
Oběd jsme strávili
v místní
restauraci
Skanzen, kde jsme si
po procházce trochu
odpočinuli a nabrali
novou sílu k dalším
zážitkům.
Někteří
navštívili
zámek Strážnice, jiní
si šli svojí cestou např.
směrem na náměstíčko.
Strážnice je hrad přestavěný na zámek na severním okraji
stejnojmenného města v okrese Hodonín. Gotický hrad byl založen
ve 2. polovině 13. století a Žerotínové ho nechali v 16. století přestavět
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na renesanční zámek. Dochovaná podoba je výsledkem klasicistních
a romantických úprav z 19. století. Zámecký areál je chráněn jako
kulturní památka ČR.
Před 15. hodinou jsme se shromáždili v přístavišti a netrpělivě
vyčkávali nástupu na loď Danaj, na kterou se obzvláště těšily všechny
děti.

Posádku Danaje tvoří vždy kapitán, lodník a průvodce.
Spodní paluba lodi má pevná okna, což umožňuje plavbu
i za nepříznivého počasí. Loď má horní pochozí slunečnou palubu. Je
částečně bezbariérová a její kapacita je 105 osob. Občerstvit jsme se
mohli v mini bufetu.
Domů jsme se vrátili ve večerních hodinách a Ti, kteří toho ještě
neměli málo, navštívili místní Pohostinství na Výslunní.
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Za sebe, a doufám že i za další účastníky zájezdu ať dospělé či děti,
musím říci, že se výlet velmi podařil a už se těšíme na další.
Lucie Vlachová

Usnesení ZMT ze dne 20.5.2019
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo městyse Troskotovice (ZMT) určuje ověřovateli zápisu paní
Mičkovou a Ing. Pavlačkovou a zapisovatelkou paní Haluzovou.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 (8-0-0).
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Usnesení č. 2
ZMT schvaluje předložený program zasedání, doplněný o výše uvedené
body. Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Usnesení č. 3
ZMT schvaluje účetní závěrku Městyse Troskotovice za rok 2018
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Usnesení č. 4
ZMT schvaluje celoroční hospodaření městyse Troskotovice za rok 2018
s výhradou. Městys k tomuto přijal odpovídající nápravné opatření.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Usnesení č. 5
ZMT schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Troskotovice za rok 2018
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Usnesení č. 6
ZMT schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 189.075,Kč do rezervního fondu školy.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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Usnesení č. 7
ZMT schvaluje smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb
v síti ORP Pohořelice a finanční příspěvek ve výši 34.990,- Kč pro rok
2019.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Usnesení č. 8
ZMT schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pozemkové služebnosti č. 1003 C 19/27 se Státním pozemkovým úřadem.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Usnesení č. 9
ZMT schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pozemkové služebnosti č. 2019-SML s podnikem Povodí Moravy s.p.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Usnesení č. 10
ZMT souhlasí s úplatným zřízením věcného břemene ve prospěch
společnosti E.ON Distribuce, a.s. dle Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. ZN-014330050895/001.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Usnesení č. 11
ZMT souhlasí s uzavřením dohody s paní Mgr. Noemi Brummerovou,
bytem Hybešova 219/12, 602 00 Brno, o zrušení předkupního práva a tím
se zánikem věcného předkupního břemene, zřízeného ve prospěch pozemků
parc. č. 229/36 a 229/37 v k. ú. Troskotovice, za úplatu, ve výši veškerých
nákladů spojených s vypracováním projektové dokumentace k územnímu a
stavebnímu řízení, včetně vyřízení územního rozhodnutí a stavebního
povolení, k projektu „Troskotovice – prodloužení vodovodu pro sídliště
RD“, paní Brummerovou, v předpokládané výši 200.000,- Kč
Výsledek hlasování: (6-1-1) Usnesení č. 11 bylo schváleno.
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Usnesení č. 12
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 229/35, konkrétně
pozemku parc.č. 229/95, ostatní plocha/jiná plocha o celkové výměře 53
m2, dle GP č. 612-65/2019, společnosti EON, za cenu 630,- Kč/m2, tj. za
33.390,- Kč. Cena byla stanovena znaleckým posudkem jako cena v místě a
čase obvyklá. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Usnesení č. 13
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 365/151 ostatní plocha/jiná
plocha, o celkové výměře 56 m2, dle GP č. 616-28/2019, panu Weislichovi,
za cenu 50,- Kč/m2, tj. za 2.800,- Kč. Daň z úplatného nabytí nemovitých
věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Usnesení č. 14
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 198/1, konkrétně pozemku
parc.č. 198/4, zastavěná plocha/zbořeniště, o celkové výměře 475 m2, dle
GP č. 615-115/2019, pánům Ivanu Lipovskému a Antonínu Lipovskému
rovným dílem, za cenu 50,- Kč/m2, tj. za 23.750,- Kč. Daň z úplatného
nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Usnesení č. 15
ZMT tímto ruší usnesení č. 6 ze dne 12.12.2018 a souhlasí s prodejem
pozemku parc.č. 365/146, díl „b“, ostatní plocha, o celkové výměře 48 m2,
dle GP č. 606-327/2018, panu Tomancovi, za cenu 50,- Kč/m2, tj. za
2.400,- Kč celkem. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Usnesení č. 16
ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 2 ostatní plocha, o celkové
výměře 105 m2, manželům Ondráškovým do SJM, za cenu 50,- Kč/m2, tj.
za 5.250,- Kč. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 16 bylo schváleno.
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Usnesení č. 17
ZMT souhlasí se směnou pozemku parc. č. 2579, orná půda o výměře 2625
m2, ve vlastnictví Městyse Troskotovice, za pozemek parc.č. 2127, orná
půda o výměře 2818 m2, ve vlastnictví pana Jurigy, bez dalšího finančního
vyrovnání. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí kupující i prodávající svým
dílem.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Usnesení č. 18
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 368/50. Prodáno bude na
základě ověřeného GP, který si nechá vyhotovit kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Usnesení č. 19
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 368/50. Prodáno bude na
základě ověřeného GP, který si nechá vyhotovit kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 19 bylo schváleno.
Usnesení č. 20
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 368/50. Prodáno bude na
základě ověřeného GP, který si nechá vyhotovit kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 20 bylo schváleno.
Usnesení č. 21
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 368/50. Prodáno bude na
základě ověřeného GP, který si nechá vyhotovit kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 21 bylo schváleno.
Usnesení č. 22
ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc. č 229/20 a částí pozemků parc. č.
229/2, 229/66, 238/42 a 229/94. Prodáno bude na základě ověřeného GP,
který si nechá vyhotovit kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 22 bylo schváleno.
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Usnesení č. 23
ZMT souhlasí s prodejem dvou části pozemku parc. č. 365/153. Prodáno
bude na základě ověřeného GP, který si nechá vyhotovit kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 23 bylo schváleno.
Usnesení č. 24
ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 368/31 a části pozemku parc. č.
1601/1. Prodáno bude na základě ověřeného GP, který si nechá vyhotovit
kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 24 bylo schváleno.
Usnesení č. 25
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 348/3. Prodáno bude na
základě ověřeného GP, který si nechá vyhotovit kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 25 bylo schváleno.
Usnesení č. 26
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 365/153. Prodáno bude na
základě ověřeného GP, který si nechá vyhotovit kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 26 bylo schváleno.
Usnesení č. 27
ZMT souhlasí s prodejem pozemků parc. č. 229/60, 229/58, 229/49 a části
pozemku 229/50. Prodáno bude na základě ověřeného GP, který si nechá
vyhotovit kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 27 bylo schváleno.
Usnesení č. 28
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 238/1. Prodáno bude na
základě ověřeného GP, který si nechá vyhotovit kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 28 bylo schváleno.
Usnesení č. 29
ZMT souhlasí s prodejem dvou části pozemku parc. č. 368/50. Prodáno
bude na základě ověřeného GP, který si nechá vyhotovit kupující.
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Výsledek hlasování: (8-0-0), Usnesení č. 29 bylo schváleno.
Usnesení č. 30
ZMT souhlasí s prodejem dvou části pozemku parc. č. 368/50. Prodáno
bude na základě ověřeného GP, který si nechá vyhotovit kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 30 bylo schváleno.
Usnesení
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 157/1. Prodáno bude na
základě ověřeného GP, který si nechá vyhotovit kupující.
Výsledek hlasování: (0-6-2) Usnesení nebylo schváleno.
Usnesení
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 365/153. Prodáno bude na
základě ověřeného GP, který si nechá vyhotovit kupující.
Výsledek hlasování: (0-7-1) Usnesení nebylo schváleno.
Usnesení č. 31
ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 365/83 a části pozemku parc. č.
365/153. Prodáno bude na základě ověřeného GP, který si nechá vyhotovit
kupující.
Výsledek hlasování: (7-1-0) Usnesení č. 31 bylo schváleno.
Usnesení
ZMT schvaluje záměr prodeje pozemků parc č. 229/36 a 229/37.
Výsledek hlasování: (0-8-0) Usnesení nebylo schváleno.
Usnesení
ZMT schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 2585 a 123/2
Výsledek hlasování: (0-8-0) Usnesení nebylo schváleno.
Usnesení č. 32
ZMT schvaluje změnu Územního plánu u parcel č. č. 365/38, 1282/4 na
bytovou individuální výstavbu (BIv).
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 32 bylo schváleno.
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Usnesení č.
ZMT schvaluje změnu Územního plánu u parcel č. 125/1 a 125/2 na
bytovou individuální výstavbu (BIv).
Výsledek hlasování: (0-8-0) Usnesení nebylo schváleno.

Gratulujeme jubilantům
•
•
•

Stanislav Kratina,
Blažena Lukšová,
Alena Kročilová.
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