________________________________________________________ XI. ročník Číslo 1 Leden 2020

Troskotovický kurýr

______________________

Úvodní slovo

Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané, zima, zatím mírná a shovívavá je tu. Ve většině
z nás doznívají chvíle vánočních oslav a vánoční pohody. Mikulášská,
rozsvícení vánočního stromu, setkání u betléma i silvestr. Všechny akce na
sklonku roku byly víc než vydařené. Velké poděkování patří Anně
Dovrtělové a všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci úžasného
dětského představení Putování za betlémskou hvězdou na Štědrý den.
V letošním roce nás čeká zahájení nejnáročnějšího projektu, který tu kdy
byl - výstavba kanalizace a ČOV. Celá akce je naplánována na 540 dní
a začne se, jakmile počasí dovolí.
Souběžně s kanalizací poběží i několik dalších časově náročných akcí, které
se dotknou většiny z nás. Jedná se o komplexní pozemkové úpravy
a obnovu katastrálního operátu novým mapováním v následujících
etapách:
• zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov (proběhne
od února 2020 do září 2020),
• podrobné měření polohopisu katastrální mapy (proběhne od října 2020 do
září 2021) ve spolupráci s Odborem obnovy katastrálního operátu
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
• kancelářské zpracování výsledků měření, námitkové řízení a vyhlášení
platnosti obnoveného operátu (proběhne pravděpodobně v roce 2022).
Nepodceňujme obnovu operátu (podobně jako v případech jednoduchých
pozemkových úprav, či digitalizace intravilánu) a pečlivě si tentokrát
ohlídejme své majetky. Úvodní veřejné jednání proběhne 5. 2. 2020
v 17:00 hodin v zasedací místnosti úřadu pod vedením pracovníků
Katastru nemovitostí. Všichni jste zváni.
Další projekt, který vám slibujeme už léta je rekonstrukce/kabelizace sítě NN
v části obce, napájené z trafostanice u potoka. Bohužel, vše nasvědčuje
tomu, že se ani letos nezačne. E.ON nikam nespěchá a stavební povolení
zatím vydáno nebylo. Reálněji se jeví prodloužení vodovodu „ke Kratinům“,
kde se nám podařilo vyjednat s investorem lepší finanční podmínky
a nebudeme tak na celou akci za odhadovaných 1,5 mil. Kč sami. VAK
Znojemsko nám přispěje rovným dílem.
Pro občany, kteří pečlivě třídí domovní odpad, jsme k Jednotě přistavili
novou sběrnou nádobu na vyjetý olej a použité rostlinné tuky a oleje.
Naftu a benzín prosíme NE!
S přáním všeho nejlepšího v novém roce
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ZŠ a MŠ Troskotovice
První lekce plavání
Ve středu 4.12.2019 jsme absolvovali první lekci plavání v nově
zrekonstruované budově Plavecké školy v Hustopečích. Lekce plavání jsou
součástí výuky tělesné výchovy pro 2. a 3. ročník, zúčastní se ale i ostatní
žáci naší školy. Instruktoři plavání nejprve všechny děti poučili
o bezpečnosti a chování v prostorách bazénu, poté byli žáci rozděleni podle
svých plaveckých schopností do čtyř skupin. Dětem se první lekce moc
líbila.

Mikulášská nadílka
V úterý 5. prosince se naše škola proměnila v pekelnou bránu. Jako každý
rok i letos přišel k nám do školy Mikuláš s čerty. Čerti vypadali hrozivě
a měli dokonce i nachystané pytle, ale protože máme ve škole samé „hodné“
děti, nikoho si neodnesli (možná to spíše bude tím, že se jim nechtělo s nikým
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nosit až do pekla). Mikuláš měl půjčenou knihu hříchů z pekla, takže
o každém přesně věděl, kdo je hodný, pilný a svědomitý a kdo naopak zlobí
a jaké má hříchy.
Děti si Mikuláš jmenovitě volal
k sobě a za pěknou písničku nebo
básničku dostal každý sladký
balíček.
S Mikulášem i čerty jsme se všichni
rozloučili poděkováním za dárečky
a hříšníci slíbili, že se polepší. No
uvidíme, jestli splní své sliby a čerti
opět odejdou s nepořízenou, nebo si
tentokrát s sebou odnesou nějaké ty
pomocníky na úklid pekla. Už teď
se všichni těšíme za rok na další
návštěvu Mikuláše.

Vánoční dílničky
Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí…
a s nimi již tradiční a oblíbené vánoční dílničky pro rodiče a děti, které
se uskutečnily dne 19. prosince 2019. Zpříjemnit si předvánoční atmosféru
a zkrátit čekání a těšení se na „Ježíška“ měly možnost děti se svými rodiči
v prostorách vánočně vyzdobené tělocvičny. Na úvod si žáci 3. a 4. ročníku
připravili divadelní vystoupení se zpěvem koled. Poté si všichni účastníci
mohli vyrobit pěkné dárečky pro své blízké.
A že bylo z čeho vybírat! Celkem bylo připraveno 6 stanovišť, kde bylo
možno si vyrobit zvoneček z kávových kapslí, malovanou látkovou tašku,
vánoční zápich do květináče či vánoční ozdobu, zasněženou ořechovou
chaloupku, malovaný skleněný svícen, nebo si nazdobit perníčky.
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Účast byla hojná, práce se všem vydařila a všichni odcházeli s příjemným
pocitem z krásně vydařené práce a pěkně naladěni na adventní období.

Všem děkujeme za účast, projevenou snahu, kreativitu a příjemně strávený
podvečer a už teď se těšíme v roce 2020 na další společné akce.
Mgr. Veronika Formanová

Senioři ČR, z.s. ZO Troskotovice
Myslím si, že se naše organizace zapojila do dění v obci v roce 2019 velmi
dobře.
Pomáháme a přispíváme na akce, které pořádá obec např. Dětský den,
Mikulášská besídka atd.
Naši senioři opět zpívali při rozsvěcení vánočního stromu na první adventní
neděli.
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Přihlásili jsme se do akce „Česko zpívá koledy“, která proběhla 11.12.2019
od 18.00 hod. Zazpívali jsme našim spoluobčanům v chráněných bytech.

Přeji touto cestou všem našim seniorům a občanům v Troskotovicích
všechno nejlepší v roce 2020, hlavně zdraví a osobní spokojenosti,
a taky trochu toho štěstíčka.
Jana Ročková
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Posezení ve sklípku u Šťastných
Abychom my, senioři, uzavřeli šťastně starý rok, objednali jsme si na 19.10.
posezení ve sklípku u Šťastných v Pasohlávkách. Obstarali jsme i muziku,
hrál nám František Sedláček, můj bývalý spolupracovník. V 16 hodin jsme
vyjeli do Pasohlávek. Byl nás skoro plný autobus, všichni chtěli být seniory.
Zábava se rozjela na plné pecky, že i Jiřímu Mičkovi se to líbilo. Při tanci
ležel Marušce v náručí a jí jen zářily oči. Ale i my všichni jsme tancovali,
jako kdyby to byl náš poslední tanec. V 1 hodinu v noci jsme se konečně
dostali do autobusu, cestou zpět bylo veselo. Pro velký úspěch jedeme znovu
17.10.2020.

Danuše Horáková
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Ovocná alej k pískovně
Komise pro místní rozvoj navrhla a zorganizovala výsadbu ovocné aleje
k pískovně. Vysázeno bylo v listopadu celkem 90 jabloní, třešní a švestek.
Dřeviny v krajině jsou velmi důležité, protože mimo jiné pomáhají
k zadržování srážek a zabraňují erozi (odnosu) půdy. Občané si navíc
za nějaký ten rok budou moci pochutnat při procházce na ovoci. Velké díky
patří všem dobrovolníkům z řad hasičů, myslivců a občanů, kteří
se na výsadbě podíleli. Nákup stromů, kůlů a chrániček hradil městys.

Zdeňka Pavlačková

Česko zpívá koledy
Česko zpívá koledy je největší spontánní vánoční akce v naší republice.
Letos se konala už podeváté. Pořádá ji Deník z vydavatelství Vltava Labe
Media. Na náměstích, na návsích i na řadě jiných míst se sešli tisíce lidí, aby
si společně zazpívali koledy. Akci tradičně podporuje i Český rozhlas,
na jehož vlnách jste mohli 11. prosince od 18.00 hodin koledy rovněž naladit
a zazpívat si tak třeba u rádia.
Jedním z mnoha letošních účastníků byl spolek Senioři ČR, z.s. ZO
Troskotovice, kteří se pečlivě připravovali a svým vystoupením vykouzlili
krásný podvečer nájemníkům místního penzionu, za což jim patří velké
poděkovaní.
Denisa Haluzová
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Vážená redakční rado a hlavně pane starosto,
obdržel jsem kalendář s rozpisem sběru odpadových surovin. Příjemné
překvapení ve vhodnou dobu a dobrý nápad. Dík.
Před časem jsem dostal Kurýra, na který opožděně reaguji a jako občan této
obce připomínkuji jeho obsah, zvlášť proto, že je to občasník
a informace k obyvatelům se dostávají sporadicky. Grafické provedení bych
hodnotil na jedničku s hvězdičkou, ale obsah tak na 3. Proč?
Kulturní akce, akce školy i školky, zprávy o činnosti spolků, seznámení
s průběhem hodů, zvláště zdokumentování fotografiemi také na jedničku, tak
co se mně nelíbí a chybí v hlavním informačním mediu, Kurýru?
Nezveřejnujete výsledky Vaší práce! Vy se stydíte za to, co děláte, a nebo
nechcete, aby se veřejnost dozvěděla co se stalo, co se udělalo pro obec, co
je v plánu na blízké a vzdálenější období? Vždyť je toho spousta a paměť
občana není tak dobrá, aby si toho vážil a oceňoval výsledky za posledních
dejme tomu 5 roků. Lidi si spíš pamatují, kdy je někdo uvítal se zamračeným
obličejem a nevrle, protože ten den toho měl už přes límec, nebo že jeho
požadavky nebyly řešeny tak, jak by si představoval. Paměť je na některé
věci krátká a na případné rádoby křivdy se nezapomíná. S tímto vědomím
prosím pracujte, je za Vámi obrovský kus práce, tak ať se na ni rychle
nezapomíná, ať malichernost nepřerůstá práci pro obec.
Naše obec je tichá a začíná být i pěkná. Podle toho množství dětí, co vidím
kolem, myslím si, že bude nutné řešit i možnou novou zástavbu a k ní
i inženýrské sítě. Zde Vás čeká nelehký úkol řešit lokality, které byly
nevhodně a lehkomyslně prodány. To Vám moc nezávidím.
Někde nám zmizelo i smazávání dluhů a chyb dřívějších zastupitelstev. Je
velký rozdíl ve výsledcích, pamatuje si to někdo, a nebo stále se na ně
s lítostí, či porozuměním vzpomíná? Vždyť to stálo veliké úsilí, aby se
"chyby" odstranily a jsou vůbec dodnes odstraněny?
A pokud by Denisa zveřejňování záměrů prodeje pozemků při presentaci
geometr. plánů u změn použila menší měřítko, aby byla patrna návaznost na
okolí, bylo by to, myslím, srozumitelnější.
To je snad vše, co jsem vám a panu starostovi chtěl podotknout. Přeji vám,
ať se daří v práci pro obec, ať jste šťastni a spokojeni ve vašem životě,
a hlavně hodně zdraví a lásky vašich bližních. V novém roce nechť se vám
vyhnou trable a blbci.
Jan Paulík
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Putování za betlémskou hvězdou
Putování za betlémskou hvězdou je název scénky, kterou jste mohli
zhlédnout na Štědrý den při setkání u betléma. Ráda bych ještě jednou
poděkovala všem účinkujícím i všem, kteří nás podporovali a vytvářeli nám
potřebné zázemí. Také za technickou pomoc a zapůjčení rekvizit. Děkujeme
vám všem, kteří jste se přišli podívat na náš příběh a za vaše pozitivní ohlasy.
Jednalo se o vyvrcholení naší dvouměsíční přípravy. Od konce října jsme se
setkávali v tělocvičně základní školy každý pátek v podvečer, občas jsme
přidali i neděli odpoledne. Pilovali jsme texty i herecký projev. Pilně jsme
nacvičovali zpívání koled. Bylo to mnohdy náročné a zdlouhavé, ale užili
jsme si u toho i spoustu legrace.
Poslední listopadový víkend jsme si také udělali víkendovku s přespáním ve
škole. Tato akce děti bavila z celého nacvičování asi nejvíc, a také jsme
během ní stihli udělat spoustu práce. Dali jsme dohromady kostýmy, aby
byly jednotné. Namalovali jsme si kulisy, sehnali potřebné rekvizity. V rámci
dramatické přípravy jsme si zahráli i jedno příběhové drama o čarodějnickém
učni. A měli jsme připravený i blok her a soutěží. Neopomněli jsme ani náš
živý betlém a vydali se na zkoušku ve fujavici a mrazu přímo na plac u úřadu.
Děti byly úžasné. Úžasné byly také maminky dětí, které je svědomitě
vypravovaly na nácviky, také nám zajišťovaly něco dobrého na zub
a v neposlední řadě nám pomáhaly zpívat. Maminky, mnohokrát děkujeme!
V samotný den výstupu panovala mírná nervozita, některé účinkující
dokonce skolila chřipka. Ale zvládli jsme to! Osobně si myslím, že to bylo
velice vydařené dílo. Živý betlém navodil kouzelnou vánoční atmosféru.
Během hraní se setmělo, betlémské světlo tak mohlo vyniknout a každý si
potom poselství příběhu i světla mohl odnést do svých domovů. Byla to
chvíle klidu, míru, pohody.
Dovolte mi ještě závěrem poděkovat za myšlenku vánočního setkávání
u betléma. Možná si to mnozí z nás neuvědomují, ale jednalo se tentokrát již
o dvacáté setkání. Ať už se hraje živý betlém, zpívají se koledy nebo recitují
básně, vždy je to poselství lásky a radosti z narozeného Krista. Chtěla bych
poděkovat všem, kdo se na setkání u betléma v uplynulých dvaceti letech
podíleli.
Věřím, že nás čeká ještě mnoho společných příjemných setkání nejen
u betléma.
Anna Dovrtělová
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JSDH Troskotovice
Na začátek našeho příspěvku bychom chtěli zařadit menší statistiku
a bilancování nad uplynulým rokem. Naše jednotka sboru dobrovolných
hasičů se za loňský rok zúčastnila celkem 3 „ostrých“ výjezdů vyhlášených
HZS, které ve dvou případech spočívali v odčerpávání vody ze zatopené
vodovodní šachty po přívalových deštích. Ve třetím případě se jednalo
o technickou pomoc při ucpání dešťové kanalizace za kostelem. Ucpanou
šachtu dešťové kanalizace bylo nutné odkopat a vyčistit. Následně jsme ve
spolupráci s jednotkou profesionálních hasičů z Pohořelic provedli čistění
ucpané dešťové kanalizace technickým zařízením, které se nazývá krtek.
Během letních měsíců jednotka pravidelně po přívalových deštích čistila
komunikace v okolí kostela a parkoviště před úřadem městyse zanesené
bahnem splaveným z polí. Dále jsme během roku zajišťovali kácení
nebezpečných dřevin a likvidaci hnízd obtěžujícího hmyzu u obydlí našich
obyvatel. Podíleli jsme se i na výsadbě ovocné aleje k pískovně.

I v dalším roce jsme připraveni pomáhat. Vzhledem ke stále se
rozrůstajícímu množství techniky, kterou naše jednotka disponuje, jsme
schopni poskytovat široké spektrum pomoci. Technika a vybavení jednotky
je průběžně pořizována za přispění městyse Troskotovice jako zřizovatele
jednotky a díky dotacím od Jihomoravského kraje.
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V září roku 2019 byla naše jednotka účastníkem velkého cvičení ve
výcvikovém zařízení HZS v Tišnově. Celkem se tohoto cvičení zúčastnilo
8 jednotek dobrovolných hasičů z celého Jihomoravského kraje. Cvičení
bylo složeno z teoretické a praktické části a celé trvalo 8 hodin. Praktická
část cvičení byla organizována jako soubor modelových situací, které měla
jednotka za úkol plnit. Po splnění jednotlivých úkolů následovalo vždy
vyhodnocení a diskuse nad správností použitých pracovních postupů.
Cvičení bylo pro naši jednotku velkým přínosem a přineslo zdokonalení
v bezpečnosti práce, používání izolovaných dýchacích přístrojů, vstupů do
objektů, používání žebříku při hasebních pracích a hlavně utvrzení se
v postupech při ošetřování, oživování a transportech zraněných osob.
Cvičení bylo náročné jak po fyzické, tak i po psychické stránce, což výborně
simulovalo průběh reálných zásahů.
Ani co se týče kultury není naše sdružení dobrovolných hasičů pozadu
a snažíme se pro vás připravovat akce samostatně i ve spolupráci s dalšími
spolky působícími v Troskotovicích. Přijměte tedy pozvání na již 3. ročník
hasičského plesu ve spojení s maškarním plesem, který se uskuteční v sobotu
22. února v kulturním domě. Na pořadatelskou stranu se k našemu sdružení
dobrovolných hasičů připojí i letos místní organizace Českého červeného
kříže. O hudební doprovod se jako v minulých letech postará kapela Sileta
z nedalekých Hostěradic. Můžete se těšit na tanec, zábavu, půlnoční
pochování basy, bohatou tombolu a občerstvení.
Martin Ambros

Střelecké závody
V neděli 27.10.2019 a 8.12.2019 SK Střelci Troskotovice ve spolupráci s MS
Troskotovice uspořádal v troskotovické myslivně střelecké závody ze
vzduchovek 3x10 ran do terče.
Maximální dosažený nástřel je 300, v závorkách jsou uvedeny nástřely
jednotlivých střelců. Říjnového závodu se zúčastnilo 12 střelců, závodu
v prosinci pak střelců 10. Střelci do 15 let stříleli s oporou vsedě,
v kategorii nad 15 let se střílí vsedě (opora loktů), vestoje
s oporou volné tyče a vestoje z volné ruky. V prosincovém závodě
v kategorii nad 15 let rozhodl o vítězi dramatický rozstřel.
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Závod 27.10.2019:
Kategorie Do 10ti let

10-15 let

Nad 15 let

1.

Anežka Dovrtělová
(290)

Jakub Dovrtěl
(299)

Lukáš Tomanec
(278)

2.

Vojtěch Tomanec
(263)

Jana Jarošová
(274)

Václav Dovrtěl
(265)

3.

Jan Jaroš
(256)

Štěpán Ordoš
(266)

Jan Jaroš
(247)

Závod 8.12.2019:
Kategorie
Do 10ti let

10-15 let

Nad 15 let

1.

Vojtěch Tomanec Jan Kurtin
(283)
(296)

Lukáš Tomanec
(274)

2.

Petr Novosad
(274)

Václav Dovrtěl
(274)

3.

Jan Jaroš
(249)

Jana Jarošová
(283)

František Kurtin
(261)
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Vytvoř svůj LEGO příběh!

Srdečně zveme všechny příznivce střelby na závody i v letošním roce. Budou
se konat v březnu, květnu, říjnu a prosinci. Zájemci o střelbu se k nám mohou
také přidat každé pondělí v 17:00 v myslivně, kde si vyzkouší střelbu nejen
na papírové terče, ale i kovové terče různých tvarů (veverka, havran, krysa,
biatlonová 5ranná střelnice aj.).
Lukáš Tomanec

Vytvoř svůj LEGO příběh!
Tato akce proběhla 4. 1. 2020 v kulturním domě a vymyslel ji žák první třídy,
jehož maminka se následně chopila realizace. Výborný nápad a příjemně

strávené odpoledne. Pohrály si nejen děti, al i rodiče uplatnili svoji kreativitu.
Už nyní se těšíme na další ročník.
Anna Dovrtělová
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Vánoční turnaj ve stolním tenisu

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
VIII. ročník Memoriál Stanislava Lokaje
TJ Troskotovice oddíl stolního tenisu uspořádal 27. prosince 2019
VIII. ročník vánočního turnaje ve stolním tenisu. Na tento ročník dorazilo
tentokrát 23 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 2020.
Výsledky - registrovaní:
1.
2.
3.

Oldřich Pešek (TJ Drnholec)
Jan Sirbu (TJ Troskotovice)
František Vaculík (TJ Troskotovice)

Neregistrovaní:
1.
Miroslav Urban (Hrušovany nad Jevišovkou)
2.
Martin Sajben (Troskotovice)
3.
Martin Hořák (Troskotovice)
Čtyřhry:
1
Oldřich Pešek, František Vaculík (TJ Drnholec, TJ Troskotovice)
2.
Břetislav Lukša, Jan Sirbu (TJ Troskotovice)
3.
Jiří Novosad, Pavel Antl (TJ Troskotovice, Hodonice)
Břetislav Lukša

+ K + M + B 2020
V sobotu 4. ledna 2020 se v naší obci konala již tradiční Tříkrálová sbírka.
Moc děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli, za dary i za vlídné přijetí.
Výsledky sbírky a její využití se dozvíte na stránkách Oblastní charity
Znojmo, pod kterou naše obec v rámci této celorepublikové akce spadá.
Svátek Zjevení Páně, lidově “Tří králů” (6. 1.), odjakživa doprovázely lidové
zvyky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře
křídou píší písmena C + M + B, v Česku obvykle K + M + B. Jde o zkratku
latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. I
když mnozí z nás mají tento nápis spojený spíše se jmény králů - Kašpar,
Melichar, Baltazar,
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Usnesení ZMT ze de 11.12.2019

nebo jako pomůcku, co nezapomenout při odchodu z domu - klíče, mobil,
brýle.
Možná se někteří divíte, kolik vás navštívilo koledníků a za zpěvu písně My
tři králové jich u vašich dveří zazvonilo třeba i pět. Letos se zúčastnilo
koledování 19 dětí. Jsme tomu rádi, jsme také rádi, že chodí i starší koledníci,
kteří tak zaučují ty mladší a už nám z nich vyrůstají i vedoucí skupinek.
V Písmu je psáno o mudrcích, kteří se přišli poklonit Ježíši do Betléma, když
se narodil. O jejich počtech však žádná zmínka není. Zažité tvrzení o třech
králích způsobila zmínka v Novém zákoně o třech darech, které právě
mudrcové Ježíši přinesli - zlato, kadidlo a myrhu.
Naši koledníci rozdávají cukr, kalendář a leták, ve kterém je popsáno využití
sbírky předchozí. Je tam také kontakt na Oblastní charitu Znojmo, kterého
můžete využít, máte-li ve svém okolí někoho, komu by mohla charita
pomoci.
Koledníci jsou u vás často odměňováni sladkostmi nebo pohoštěním.
Děkujeme! Také farnost Miroslav odměňuje koledníky společným setkáním,
při kterém probíhají různé hry a soutěže a nechybí ani možnost občerstvení
během setkání. Oblastní charita Znojmo zase každoročně pořádá kino pro
tříkrálové koledníky jako poděkování za jejich koledování a pomoc při
sbírce. Letos nás v kinosálech Kina Svět čeká film Mimi šéf.
Ještě jednou všem upřímné díky za vaši štědrost a budeme se těšit na setkání
při sbírce v roce 2021.
Anna Dovrtělová

Usnesení ZMT ze de 11.12.2019
ZMT určuje ověřovateli zápisu paní Mičkovou a Ing. Pavlačkovou a
zapisovatelkou paní Haluzovou.
Výsledek hlasování: (7-0-1) Usnesení č. 1 bylo schváleno.
ZMT schvaluje předložený program zasedání, doplněný o výše uvedené
body.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 2 bylo schváleno.
ZMT schvaluje rozpočet Městyse Troskotovice na rok 2020, závazným
ukazatelem je paragraf.
Výsledek hlasování: (7-0-1) Usnesení č. 3 bylo schváleno.
ZMT schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Městyse Troskotovice na
roky 2021-2022.
Výsledek hlasování: (7-0-1) Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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Usnesení ZMT ze de 11.12.2019

ZMT schvaluje rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Troskotovice
v celkové výši 1.500.000 Kč.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 5 bylo schváleno.
ZMT schvaluje smlouvu o partnerství a spolupráci se společností
Partnerství, o.p.s., s ročním příspěvkem městyse ve výši 5.000 Kč.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 6 bylo schváleno.
ZMT souhlasí s úplatným zřízením věcného břemene ve prospěch
Jihomoravského kraje dle Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene k pozemkům parc. č. 742/16 a 1174/10.
Výsledek hlasování: (7-0-1) Usnesení č. 7 bylo schváleno.
ZMT schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1030054441/001 ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 8 bylo schváleno.
ZMT schvaluje smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb
v síti ORP Pohořelice pro rok 2020 s finančním příspěvkem městyse ve
výši 43.861 Kč.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 9 bylo schváleno.
ZMT schvaluje OZV městyse Troskotovice č. 1/2019.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 10 bylo schváleno.
ZMT schvaluje Prohlášení ze dne 11. prosince 2019 o změně Prohlášení
vlastníka budovy hasičské zbrojnice ze dne 8. prosince 2004 a dále
schvaluje dispozici s pozemkem pod předmětnou přístavbou hasičské
zbrojnice dle GP č. 614-35/2019.
Výsledek hlasování: (7-0-1) Usnesení č. 11 bylo schváleno.
ZMT schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace k akci „Rozšíření vodovodu
Troskotovice, Řad C“.
Výsledek hlasování: (7-0-1) Usnesení č. 12 bylo schváleno.
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 365/153. Prodáno bude na
základě ověřeného GP, který si nechá vyhotovit kupující.
Výsledek hlasování: (7-0-1) Usnesení č. 13 bylo schváleno.
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 360/2, 3 metry od
pozemku p.č.365/155. Prodáno bude na základě ověřeného GP, který
si nechá vyhotovit kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 14 bylo schváleno.
ZMT schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 238/43, ostatní plocha,
o celkové výměře 109 m2, dle GP č. 632-285/2019. Prodej bude projednán
na příštím jednání zastupitelstva.
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Gratulujeme jubilantům

Výsledek hlasování: (7-0-1) Usnesení č. 15 bylo schváleno.
ZMT schvaluje záměr prodeje částí pozemků parc.č. 229/2, 229/66, 229/94
a 238/42, konkrétně nově vzniklého pozemku parc.č. 229/66, zahrada,
o celkové výměře 417 m2, dle GP č. 639-19062/2019. Prodej bude
projednán na příštím jednání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: (7-0-1) Usnesení č. 16 bylo schváleno.
ZMT uznává Smlouvu darovací o převodu vlastnictví k nemovitostem,
řádně projednanou zastupitelstvem obce Troskotovice dne 26.09.2012 pod
bodem č. 3 a schválenou většinou hlasů, a pověřuje starostu dokončením
převodu předmětného majetku do vlastnictví VAK Znojemsko.
Výsledek hlasování: (5-0-3) Usnesení č. 17 bylo schváleno.

Gratulujeme jubilantům
•

Marta Tomancová

Připomínáme:
•

•
•
•
•

Nový bankovní účet městyse:
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 4851287319/0800
Stávající bankovní účet u KB, a.s. bude zrušen !!!
Fotografie do nového stolního kalendáře na rok 2021 můžete
přinést nebo posílat na emailovou adresu mestys@troskotovice.cz
Posezení se seniory 7. 2. 2020 od 15:30 hodin v KD.
Dětský maškarní karneval 8. 2. 2020 od 14:00 hodin v KD.
Veřejná schůze troskotovických občanů s pracovníky Katastru
nemovitostí 5. 2. 2020 v 17:00 hodin v zasedací místnosti úřadu.
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Připomínáme:
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Příspěvky, náměty a připomínky zasílejte na uvedenou emailovou adresu.
V případě zájmu o inzerci nás prosím kontaktujte.
Redakce: Anna Dovrtělová, Denisa Haluzová
Email, Web: kuryr@troskotovice.cz, www.troskotovice.cz
Sazba a graﬁcká úprava: Ivan Materna
Distribuce: Městys Troskotovice
Náklad: 250 výtisků
Četnost: občasník
Výtisk je neprodejný.
Časopis je od 19. 2. 1999 evidován na Ministerstvu kultury

