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Úvodní slovo starostky

Úvodní slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
na úvod červencového vydání Troskotovického kurýra bych ráda s vděčností
vzpomenula na pana starostu, Ing. Ivana Maternu, který nás v červnu
navždy opustil. Ne každý si možná hned vybaví, jak Troskotovice vypadaly v
roce 2014, když se pan Ivan Materna ujal funkce starosty. Obec byla v
exekuci. Některým občanům hrozilo, že přijdou o své domy, které deset let
poctivě spláceli. Výše dluhů v té době byla odhadnuta na několik milionů,
stav účtů v té době byl minus 600 000 Kč. Během 6,5 let starostování pana
Ivana Materny se podařilo opravit obecní budovy, část chodníků či konečně
začít s výstavbou kanalizace, a to i přes velmi nepříznivou počáteční situaci
a vlekoucí se soudní spory. Za to posílám Ivanovi velké díky a budu se snažit
pokračovat v rozběhnuté práci.
Dále bych chtěla poděkovat všem občanům, kteří se s obrovskou
solidárností zapojili do materiální sbírky pro oběti živelné katastrofy na jižní
Moravě a přinesli obrovské množství potřebných věcí. Velké poděkování
patří zejména troskotovickým hasičům, kteří vše postupně odváželi do
Hrušek a Moravské Nové Vsi, kde také pomáhali při odstraňování následků
katastrofy. Z obou obcí vzkazují, že si velmi váží pomoci z Troskotovic.
I přes léto bude pokračovat výstavba kanalizace. Chtěla bych vás poprosit
o trpělivost. Vím, že omezení na komunikacích a prašné prostředí není
nikomu příjemné. Věřím ale, že dílo se podaří dokončit dle smlouvy do
února příštího roku a konečně tyto nepříjemnosti budeme mít za sebou.
Jakmile to bude možné, plánujeme také vysadit nové vzrostlejší stromy,
které nahradí ty, které musely ustoupit kanalizaci.
Pokračovat budou také opravy vodovodního řadu, na podzim by to měla být
trasa u „Jednoty“ a na začátku příštího roku trasa „na Boubíně“ od Jurigů po
zatáčku.
Ve škole se nebude zahálet ani o prázdninách. Paní ředitelce se podařilo
získat dotace na nové dětské hřiště ve dvoře dětské skupiny a mateřské
školy a dále na modernizaci multimediální učebny a stavební úpravy pro
zajištění bezbariérovosti v základní škole. Obojí by se mělo stihnout
zrealizovat právě během prázdnin, aby nebyl narušen provoz školy a školky.
Na závěr bych chtěla všem popřát pevné zdraví, překrásné léto plné
setkávání a příjemných akcí snad již bez omezení.
Zdeňka Pavlačková
starostka
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Materiální sbírka na pomoc obcím zasaženým tornádem

Ve dnech 25. a 26. 6. 2021 proběhla na úřadě materiální sbírka na pomoc
obcím zasaženým tornádem. Sešlo se velké množství balených vod, čistících
a desinfekčních prostředků, hřebíků, lopat, plachet a dalšího. Hasiči vše
postupně odváželi do Hrušek a Moravské Nové Vsi, kde v dalších dnech také
pomáhali při odstraňování následků katastrofy. Z Hrušek i Moravské Nové
Vsi vzkazují všem našim občanům, kteří přispěli do sbírky na pomoc jejich
obcím, velké díky.
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Den Země - uklízíme Troskotovice
V pátek 23. 4. 2021 jsme se vydali sbírat odpadky po Troskotovicích. Zapojili
se žáci 1. - 5. třídy a školky. Každá skupina měla jinou trasu. Školkáčci se
vydali uklidit umělé sportovní hřiště, prvňáci s druháky šli směrem na
rybník, třetí třída sbírala odpadky směrem k větrolamu nad kulturákem a
čtvrtý a pátý ročník uklízel cestou na pískovnu. Společně jsme posbírali, co
se dalo. Nakonec jsme se sešli na školním dvoře, kde jsme se chlubili našimi
odpadkovými úlovky - bylo jich mnoho. Děti se do této akce zapojily s
úsměvem a s odhodláním vzít všechno, co unesou. Společnými silami jsme
troskotovické přírodě umožnili více se nadechnout.
Karolína Topolčanová

Projektový den – Myslivost
V pondělí 3. května se uskutečnil pro žáky troskotovické základní školy
projektový den na téma myslivost. Program připravil pan Lukáš Tomanec,
člen místního mysliveckého sdružení, společně se svou ženou Ing. Barborou
Tomancovou. Celý projekt se uskutečnil na střelnici, tedy v přírodě, která
výborně doplňovala téma. Pan Tomanec nejprve seznámil děti s tím, jak se
utvářel jeho vztah k myslivosti. Poté dětem vysvětlil, co je náplní práce
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myslivce. Nakonec se děti dozvěděly o zvířatech, která nejčastěji u nás v
lesích můžeme potkat. Jejich znalosti a rozsah nabytých informací prověřily
připravené pracovní listy. Na závěr projektového dne si děti nejen prohlédly
myslivecké zbraně, ale vyzkoušely si i střelbu na různé druhy terčů. Celý
program byl velmi poutavý a děti byly nadšené. Velmi děkujeme manželům
Tomancovým za perfektně připravené dopoledne.
Mgr. Petra Vojtěchová
Dopravní výchova v Pohořelicích
V pátek 21. května jsme se s žáky 3. až 5. ročníku opět vypravili do Pohořelic
na tamní dopravní hřiště. Nejprve si žáci zopakovali teoretické znalosti
potřebné k úspěšnému složení závěrečného testu. Před samotnou jízdou si
společně s instruktory prošli značení na dopravním hřišti a důležitá pravidla
silničního provozu. Poté již mohli všichni nasednout na kola a vyjet na
dopravní hřiště. Na dodržování dopravních předpisů dohlíželi instruktoři v
roli policistů. Na závěr žáky čekala samozřejmě také jízda zručnosti. Úspěšní
účastníci starší 10 let obdrželi po splnění znalostního testu i praktických
dovedností „Průkaz cyklisty.“
Šárka Klepáčková

Večerníčky nedáme, rádi si je zpíváme
Dne 31. 5. 2021 nás přijelo navštívit hudební vystoupení "Večerníčky
nedáme, rádi si je zpíváme". Zúčastnila se celá základní i mateřská škola,
včetně dětí z dětské skupiny. Hudební vystoupení známých večerníčkových
melodií si děti vyslechly formou soutěží, které je velmi bavily. Zazněly
hudební nástroje jako např. saxofon, sluneční buben, baskytara, klarinet,
dudy, ale i chalumeau, didgeridoo a další. Děti poznaly většinu večerníčků a
měly z toho radost. Řada písniček byla velmi známá a všichni jsme si je s
chutí zazpívali společně s hudebníky.
Aneta Voráčková
Angličtina s rodilým mluvčím
Jakkoliv byl tento školní rok trošku jiný a žáci strávili hodně času v on-line
výuce, přesto se podařilo, aby absolvovali čtyři lekce angličtiny s rodilými
mluvčími. Ti za dětmi dojížděli z Brna. Jedna lekce proběhla na podzim a
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zbývající tři na jaře. Byly určeny pro žáky 3., 4. a 5. ročníku. Každá lekce byla
tematicky zaměřena a měla za úkol naučit a procvičit s žáky anglickou
mluvnici, slovíčka a fráze. Praktická témata (kreslené filmy, Anglie, místnosti
v domě, zvířata, ovoce a zelenina, emoce) a hravá, poutavá forma výuky
byla žákům velmi blízká a vždy se na tuto výuku těšili. Bylo to také i díky
tomu, že Jack i Juliane, kteří žáky lekcemi provázeli, byli sympatičtí, výborně
připraveni a práce je těšila. Protože se tento způsob výuky osvědčil, mohou
se žáci těšit na další lekce angličtiny s rodilým mluvčím i příští školní rok.
Mgr. Petra Vojtěchová

Setkání rodičů s dětským psychologem
Distanční výuka a její vliv na psychiku žáků, to byl název setkání s rodiči žáků
Základní školy v Troskotovicích, které vedl dětský psycholog Mgr. Ondřej
Mikauš. Setkání se uskutečnilo v pondělí 7. června 2021 od 17 hodin
v prostorách ZŠ. Vzhledem k distanční výuce, která probíhala po většinu
školního roku 2020/2021, se z našeho pohledu jednalo o aktuální téma. Žáci
se nám vrátili po distanční výuce do školy unavené a bez zájmu. Bylo velice
těžké dostat je do pracovního tempa „před covidem“. Během on-line výuky
došlo u žáků ke ztrátě motivace, nemohli se tolik porovnávat s vrstevníky
během výuky, neměli okamžitou zpětnou vazbu, chyběl jim denní sociální
kontakt se spolužáky, kamarády z jiných tříd nebo z kroužků, kontakt s
pedagogy. Také se během distanční výuky projevily určité nerovnosti ve
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smyslu technického vybavení rodin, vhodného zázemí během vyučování online, dostatečné pomoci a podpory od rodičů při výuce, např. někteří žáci
museli být doma sami atp. Dle magistra Mikauše všechny tyto skutečnosti
mohly na žáky působit stresově, žáci mohli upadnout do určité frustrace.
Jde o přirozenou reakci organizmu, který je delší dobu v určitém nepohodlí.
Na to poté dítě reaguje útokem, útěkem nebo pasivitou. Jak nám upřesnil
dětský psycholog Mikauš, útok jsou zjitřené emoce – dítě je popudlivější,
drzejší, má sklony k agresivnímu chování a jednání. Útěk – nejčastěji do online světa, pryč od reality, dítě má pocit, že se nepotřebuje setkávat s
kamarády, má je přece ve své virtuální realitě. Dítě, které upadlo do postoje
pasivity („zamrznutí“) je apatické, on-line výuka mu nesvědčí, není tak
aktivní během vyučovacích hodin, s vrstevníky není v kontaktu.
Co s tím? Jak pomoci těmto žákům, dětem? Jak pomoci rodičům i
pedagogům?
To bylo stěžejní téma, které jsme na odpolední přednášce probírali. Jak
dětem pomoci, jak s nimi pracovat, jak jim pomoci s jejich problémy. Mgr.
Mikauš nám poskytl mnoho užitečných a praktických rad. Povzbudil nás
příběhy ze své praxe, poradil také zajímavé typy na společenské hry pro
nejmenší, které by jim pomohly překonat současné psychické potíže.
Touto cestou bych ještě jednou ráda poděkovala všem rodičům, kteří se
schůzky zúčastnili a projevili o danou problematiku zájem. Bylo to příjemné
odpoledne.
Mgr. Anna Dovrtělová

Papoušci v Troskotovicích
Dne 17.6.2021 zavítal do naší školy pan Radek Jareš se svým naučným, ale
i zábavným programem. Přivezl s sebou papoušky, krásnou Aru, papouška
Žako, Kakadu a mnoho dalších. Pan Jareš společně se svým kolegou
předvedli dovezené papoušky a řekli dětem pár zajímavostí ke každému z
předváděných exponátů. K prezentaci využili i pomoc dětí z publika. Akce s
papoušky se zúčastnila celá základní a mateřská škola, včetně nejmenších
dětí z dětské skupiny. Představení s papoušky se nám líbilo a bylo
odměněno bouřlivým potleskem.
Bc. Zuzana Dvořáková
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Výlet do Brna – muzeum Anthropos a dětský zábavní park Bongo
Dne 22. 6. 2021 jsme se vydali se základní školou za poznáváním pravěkých
lidí, jejich zbraní a hlavně mamutů. Navštívili jsme Archeologické muzeum
Anthropos v Brně. Žákům bylo nejprve představeno celé muzeum. Dále byli
žáci rozděleni do skupin a museli s pomocí pedagogů najít odpovědi na
otázky typu „Kolik vážil dospělý mamut?“ apod. Děti měly možnost si zde
koupit suvenýr na památku, a pak jsme se odebrali k autobusu, kde jim bylo
prozrazeno, že na ně čeká ještě jedno překvapení. Děti byly velmi napjaté.
Díky sponzorskému daru manželů Tomancových jsme žákům mohli zařídit
příjemný čas strávený v dětském zábavním parku Bongo. Žáci byli nadšeni a
ani na chvíli se jim neztratil úsměv ze rtů.
Karolína Topolčanová
Výlet MŠ do Permonia
Ve středu 23. června jsme se s dětmi ze školky rozjeli autobusem
do zábavního parku Permonium v Oslavanech. Hned u vchodu před parkem
nám byla přidělena milá asistentka Alexandra. Děti byly rozděleny do pěti
skupin, vždy s jednou paní učitelkou. Za úkol bylo vysvobodit duhovou vílu
Permínu ze spárů zlého čaroděje Černoboha.
Ten ji uvěznil v tajemné jeskyni. Pomocí šesti různých předmětů a jejich
číselných kódů rozmístěných po parku sestavily děti po splnění úkolů jeden
kód a tím se otevřely těžké kovové dveře. Tam se za odměnu dětem zjevila
vysvobozená víla Permína. Děti dostaly za odměnu medaile ve tvaru duhové
víly s barevným kamínkem. V parku byl mimo jiné i dvoupatrový tobogán,
přilehlá jezírka na smočení chodidel, tabule na kreslení křídami a stavba
z barevných molitanových kostek. Celý den bylo krásné počasí a na konci
jsme poobědvali kuřecí řízek. Budeme se těšit na další návštěvu!
Taťána Bičanová
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Tak jsme se mohli po devíti měsících sejít v klubovně. Věřím, že už bude líp
a pandemie koronaviru bude na ústupu. V klubovně se scházíme každou
poslední středu v měsíci. Rádi přivítáme další seniory, kteří už jsou
v důchodovém věku, mezi nás. Ve čtvrtek máme vycházky po okolí
Troskotovic a někdy i přes pole jdeme do Litobratřic, kde se občerstvíme
v hospůdce u hřiště. Taky si zajdeme do cukrárny ve Vlasaticích.
Dne 4. 7. 2021 se uskutečnil zájezd k Osičkům do Lanžhota. Hrála dechová
hudba Záhorienka. Tancovalo se, zpívalo a myslím si, že se akce podařila a
byli všichni spokojeni. Odjíždělo se v 15.30 z Troskotovic a návrat byl
ve 24.00. Mám jen takový menší problém, že když se pořádá nějaká akce
pro občany, tak by se těchto akcí měli zúčastnit.
Jana Ročková
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů
V minulých dnech se stala velká tragédie, neštěstí v podobě tornáda, které
se prohnalo na Hodonínsku.
Pár našich členů zprvu pomáhalo ve svém volném čase v koordinaci s naší
obcí, která uspořádala sbírku na pomoc lidem, jenž přišli o mnoho.
Dne 28. 6. jsme byli vysláni Hasičským záchranným sborem JmK do obce
Moravská Nová Ves. Ten pohled, který nikdo nečekal na zničenou část obce,
byl hrozný. Rozbité domy, polámané stromy, nepořádek, kam oko dohlédlo,
v nás vzbudil pocit bezmoci.
Po započetí prací a občasném prohození pár vět s místními jsme zjistili, že
na místě je opravdu skvělá nálada a z nás to špatné opadlo. Ano, nálada byla
parádní, protože místem se prolínala obrovská chuť pomáhat a velká porce
vděku, která se skloubila v něco nepopsatelného, co člověk zažije jenom na
místě, a tohle si budeme pamatovat navždy, to je ten pocit, proč to všichni
děláme.
Proto bych vás rád poprosil, ať si uděláte den volna, nebo tomu věnujete
jeden den o víkendu a zajedete pomoci. V každé obci je zřízen stan,
ve kterém se mohou dobrovolníci registrovat a sdělí vám místo, kam
můžete jít pomoci. Jídla a pití je tam hromada, takže se není čeho bát. Pokud
byste se rozhodli vyjet, tak prosím nechejte automobily na vyhrazených
parkovištích, která lze dohledat na internetu nebo poprosit policisty
na místě o pomoc. V obcích je stále velké množství techniky a cesty jsou již
tak přeplněny. Třeba se na místě potkáme. Děkujeme.
Jan Husák
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Myslivecký spolek Troskotovice
Dne 4. července 2021 se v areálu střelnice uskutečnily myslivecké střelby,
které náš Myslivecký spolek Troskotovice pořádá již od nepaměti. Stejně
jako v předešlých letech závod probíhal v pohodové a přátelské atmosféře,
kterou tentokrát nenarušil ani déšť, který se stal již takovou nedílnou
součástí této sportovní akce. Letošního závodu se účastnilo celkem 21
závodníků, kteří, stejně jako v předešlých letech, předváděli velice kvalitní a
vyrovnané výkony. Stejně jako v předešlých letech, tak i letos bylo zajištěno
ze strany pořadatelů bohaté občerstvení pro všechny zúčastněné. V čem se
však letošní ročník vymykal těm předchozím bylo to, že na pomyslné stupně
vítězů se tentokrát nedostal žádný z členů našeho Mysliveckého spolku
Troskotovice.
Ze všech přihlášených soutěžících se nejvíce dařilo p. Petrovi Srncovi
ze Slupu, druhé místo obsadil p. Tomáš Marák z Olbramovic a na třetím
místě skončil p. Lubomír Srnec stejně jako jeho bratr Petr ze Slupu. Nejen
jim k jejich výkonu blahopřejeme.

Na fotce zleva: Lubomír Srnec, Petr Srnec a Tomáš Marák
za Myslivecký spolek Troskotovice
Jan Ondrášek
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Sportovní klub Troskotovice
Dne 3. 7. 2021 se v Troskotovicích konal turnaj v malé kopané pod názvem
„Zachraň umělku!“.
Motivací pro pořádání této akce byl stále více zhoršující se technický stav
areálu s umělým povrchem v Troskotovicích (vyřezané díry v umělém
trávníku, poškozené branky, ztrouchnivělé nebo rozřezané sítě, nedoplněná
výplň umělého trávníku a další). Tímto turnajem jsme tedy chtěli vzbudit
větší zájem o opravu areálu a vyřešení právních vad a zároveň získat finanční
prostředky na postupnou obnovu „umělky“.
Turnaje samotného se zúčastnilo celkem 7 týmů. Hrálo se systémem „každý
s každým“ s tím, že první čtyři týmy se následně utkaly o stupně vítězů. První
příčku obsadil tým „RAKETY“ z Kupařovic (kapitán týmu – Kamil Oulehla). Na
druhém místě se umístil tým Přibice (kapitán týmu – Petr Pásztor). Třetí
místo patřilo týmu „Real Trosky“ (kapitán týmu – Luděk Juriga). Další
v pořadí byly následující týmy:
4. „Bezruč“ (kapitán týmu – Boris Ondrůšek),
5. „Nevím“ (kapitán týmu – Jan Jančí),
6. „Black Dragons“ (kapitán týmu – Oldřich Pešek),
7. „Kedel“ (kapitán týmu – Radek Šulák).
Individuální ocenění převzali Dominik Klouda z týmu Real Trosky (nejlepší
brankář), Martin Březina z týmu Bezruč (nejlepší hráč) a Patrik Matyáš
z týmu Real Trosky (nejlepší střelec – 11 vstřelených branek).

Po celodenním turnaji následovala zábava, kterou měl v režii DJ Kally.
Turnaje a zábavy se zúčastnilo přibližně 200 lidí včetně hráčů. Na základě
zpětné vazby od účastníků akce, a také výnosnosti celého turnaje, můžeme
říct, že se událost vydařila. Na druhou stranu jsme si samozřejmě vědomi i
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prostoru pro zlepšení, na který bychom se v případném dalším ročníku
rozhodně zaměřili.
Děkujeme tímto všem sponzorům, mezi které patří SOS Beer Servis s.r.o.,
BATYHO ŘEZNICTVÍ Vranovice, Pálenice Ondrůškovi, Ing. Jaroslav Mikulinec,
Ing. Pavel Herko, Marek Ševčík a další. Dále bychom chtěli poděkovat
SK Troskotovice, městysu Troskotovice a dobrovolným hasičům
z Troskotovic za pomoc při přípravě turnaje. Sám za sebe bych chtěl
závěrem poděkovat všem kamarádům, kteří se na této akci podíleli, a
zvláště Honzovi Husákovi za spolupráci při pořádání celé události.
Luděk Juriga

Dětský den
Již tradičně začátek června patřil dětem. Loni se nemohl dětský den konat
vzhledem k situaci s covidem. Letos se nám ho uskutečnit podařilo.
Na zajištění se podílely všechny troskotovické spolky a dětem připravily
spoustu zajímavých soutěží. Odměnou za splněné úkoly byly barevné fazole,
za které pak mohly děti v přichystaném „dětském obchůdku“ nakoupit
spoustu zajímavých věcí. Děti se činily, a tak se „obchůdek“ rychle
vyprazdňoval. Nechyběl ani skákací hrad, trampolína, řetízkový kolotoč a
kolotoč pro nejmenší. Hasičské auto dopřálo dětem i menší vodní spršku
pro osvěžení. Občerstvení bylo zajištěno, počasí nám taky přálo, a tak věřím,
že si děti svůj den řádně užily.
Marie Mičková
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Facebook

Městys Troskotovice má nově na Facebooku veřejnou skupinu. Z úřadu
městyse sem jsou vkládány informace, které se běžně hlásí v rozhlase.
Budeme rádi, když tuto skupinu začnete využívat a sami budete přispívat
informacemi.

Přijatá usnesení ze dne 26. 5. 2021
Zastupitelstvo městyse Troskotovice (ZMT) určuje ověřovateli zápisu paní
Mičkovou a pana Náhlíka, zapisovatelkou paní Haluzovou.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 (8-0-0) 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 prodej části pozemku parc. č. 365/153, konkrétně nově
vzniklý pozemek parc. č. 365/210 ostatní plocha/ostatní komunikace, o
celkové výměře 2m2, a parc. č. 67/2 díl „b“ zastavěná plocha o celkové
výměře 7m2, dle GP číslo 759-27/2021 panu Husákovi za cenu 100 Kč/m2, tj.
za cenu 900 Kč.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 3 bylo schváleno..
ZMT schvaluje prodej části pozemku parc. č. 365/153, konkrétně nově
vzniklý pozemek parc. č. 365/209 ostatní plocha/jiná plocha, o celkové
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výměře 77 m2, dle GP číslo 751-14/2021 paní Oborné za cenu 100 Kč/m2, tj.
za cenu 7 700 Kč.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 4 bylo schváleno.
ZMT z důvodu veřejného zájmu (výstavba ČOV) souhlasí se směnou
pozemku parc. č. 2177, orná půda o výměře 671m2 (cena dle vyhlášky č.
298/2014 Sb., 15,71 Kč/m2) ve vlastnictví městyse Troskotovice, za pozemek
parc. č. 1620/2, orná půda o celkové výměře 440m2 (cena dle vyhlášky č.
298/2014 Sb., 15,71 Kč/m2) dle GP 757-1294/2020 ve vlastnictví manželů
Novosádových číslo LV 73, bez dalšího finančního vyrovnání.
Výsledek hlasování: (6-0-2) Usnesení č. 5 bylo schváleno.
ZMT z důvodu veřejného zájmu (výstavba ČOV) souhlasí se směnou
pozemků parc. č. 201/7 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 858m2, parc. č.
1601/3 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 268m2 a par. č. 1597/2
vodní plocha/zamokřená plocha o výměře 162m2 (cena dle ceníku městyse
100 Kč/m2) dle GP 501-87/2016, ve vlastnictví městyse Troskotovice, za
pozemek parc. č. 1622/2 orná půda o výměře 187m2 (cena dle vyhlášky č.
298/2014 Sb., 15,71 Kč/ m2) dle GP 757-1294/2020 ve vlastnictví pana
Novotného číslo LV 264. ZMT také souhlasí s finančním doplatkem panu
Novotnému ve výši 300 000 Kč.
Výsledek hlasování: (6-0-2) Usnesení č. 6 bylo schváleno.
ZMT schvaluje smlouvu č. JMK070378/21ORR o poskytnutí dotace
z rozpočtu JmK na Podporu provozu venkovských prodejen
v Jihomoravském kraji pro rok 2021.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 7 bylo schváleno.
ZMT schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN014330058779/001-GPM ve prospěch společnosti EG.D a.s.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 8 bylo schváleno.
ZMT schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN014330048485/001 ve prospěch společnosti EG.D a.s.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 9 bylo schváleno.
ZMT schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030060283/001 ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 10 bylo schváleno.
ZMT schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 109 Kč Mysliveckému spolku
Troskotovice IČO 49439201 na činnost spolku v roce 2021.
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Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 11 bylo schváleno.
ZMT schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč pro Sportovní klub
Troskotovice, oddíl kopané IČO 45669198 na činnost spolku v roce 2021.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 12 bylo schváleno.
ZMT schvaluje finanční příspěvek ve výši 70 000 Kč pro Sportovní klub
Troskotovice, oddíl kopané IČO 45669198 na činnost spolku v roce 2021.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 13 bylo schváleno.
ZMT schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč pro Obec Moravany, IČO
282120, určený na zbudovaný přístřešek pro cestující na autobusové
zastávce Brno – Ústřední hřbitov.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 14 bylo schváleno.
ZMT v souladu s §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty městyse bude člen zastupitelstva dlouhodobě neuvolněný.
Výsledek hlasování: (6-1-1) Usnesení č. 15 bylo schváleno.
ZMT schvaluje zvolení dalšího neuvolněného místostarostu, který bude
zastupovat v plném rozsahu neuvolněného starostu v době jeho
nepřítomnosti a v době, kdy starosta nevykonává svoji funkci.
Výsledek hlasování: (6-2-0) Usnesení č. 16 bylo schváleno.
ZMT schvaluje veřejný způsob volby neuvolněného starosty a dalšího
neuvolněného místostarosty.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 17 bylo schváleno.
ZMT volí neuvolněným starostou Ing. Zdeňku Pavlačovou.
Výsledek hlasování: (6-0-2) Usnesení č. 18 bylo schváleno.
ZMT volí prvním neuvolněným místostarostou zastupujícím neuvolněného
starostu městyse Troskotovice v plném rozsahu, se všemi pravomocemi
pana Jiřího Pavlačku.
Výsledek hlasování: (6-0-2) Usnesení č. 19 bylo schváleno.
ZMT volí předsedou finančního výboru pana Stanislava Kříže.
Výsledek hlasování: (6-0-2) Usnesení č. 20 bylo schváleno.
ZMT volí předsedou kontrolního výboru pana Jaroslava Náhlíka.
Výsledek hlasování: (6-0-2) Usnesení č. 21 bylo schváleno.
ZMT schvaluje navrženou výši odměn bez kumulace, od data nástupu
do funkce:
- neuvolněnému členovi zastupitelstva - místostarostovi
18 000 Kč,
- neuvolněnému členovi zastupitelstva - starostovi
26 000 Kč.
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Výsledek hlasování: (6-0-2)

Usnesení č. 22 bylo schváleno.

Usnesení ZMT ze dne 23. 6. 2021
Zastupitelstvo městyse Troskotovice (ZMT) určuje ověřovateli zápisu paní
Mičkovou a pana Náhlíka, zapisovatelkou paní Haluzovou.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (8-0-1) 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 předložený program zasedání, doplněný o výše uvedené
body.
Výsledek hlasování: (9-0-0) Usnesení č. 2 bylo schváleno.
ZMT souhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 238/1. Prodáno
bude na základě ověřeného GP, který si nechá vyhotovit kupující.
Výsledek hlasování: (9-0-0) Usnesení č. 3 bylo schváleno.
ZMT schvaluje účetní závěrku Městyse Troskotovice za rok 2020.
Výsledek hlasování: (6-0-3) Usnesení č. 4 bylo schváleno.
ZMT schvaluje celoroční hospodaření městyse Troskotovice za rok 2020 bez
výhrad.
Výsledek hlasování: (6-0-3) Usnesení č. 5 bylo schváleno.
ZMT schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Troskotovice za rok 2020 s výhradou.
Výsledek hlasování: (9-0-0) Usnesení č. 6 bylo schváleno.
ZMT schvaluje rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Troskotovice za rok
2020. Další postup bude zvolen podle zjištěných výsledků přezkoumání
hospodaření ZŠ a MŠ Troskotovice za rok 2020 auditorem, který proběhne
v červenci 2021. ZMT bude postupovat podle závěrů a doporučení tohoto
auditu.
Výsledek hlasování: (9-0-0) Usnesení č. 7 bylo schváleno.
ZMT schvaluje smlouvu č. 071005/21/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu
JmK na Podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů – dovybavení JSDH
Troskotovice ve výši 32 000 Kč.
Výsledek hlasování: (9-0-0) Usnesení č. 8 bylo schváleno.
ZMT schvaluje dle § 55a odst. 1 stavebního zákona, na základě žádosti pana
Jurigy ze dne 10. 5. 2021, pořízení změny územního plánu Troskotovice
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zkráceným postupem. Současně podmiňuje, dle ust. § 46 odst. 1 písem e)
ve spojení s ust. § 55a odst. 2 písem. f) pořízení změny územního plánu
úplnou
úhradou
nákladů
s jejím
pořízením
spojených.
Výsledek hlasování: (9-0-0) Usnesení č. 9 bylo schváleno.
ZMT vyjadřuje plnou podporu stavbě Domu pro seniory v Miroslavi.
Výsledek hlasování: (9-0-0) Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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Bazárek
V prvním patře úřadu fungují prostory pro Bazárek. Zájemci si tady mohou
vybrat a zdarma odnést cokoli z vystaveného. Nebo naopak můžete přinést
a věnovat něco, co sami už nepotřebujete, ale jiným ještě poslouží. Bazárek
je otevřený vždy v době, kdy je otevřený úřad.

Gratulujeme jubilantům
•
•

Dagmar Kurtinová
Emil Bravenec
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