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Z Á P I S č. 23 / 16
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 16.06.2016
Přítomno 10 členů zastupitelstva obce – viz příloha č.1 zápisu (prezenční listina).
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce v 1800 hod. Na začátku zasedání bylo
přítomno 8 členů zastupitelstva obce. Veřejnost byla zastoupena 2 občany. Starosta obce
přivítal přítomné členy zastupitelstva obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.
Pozvánka na zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Telnice v souladu se
zákonem o obcích po dobu nejméně 7 dní, a to od 6.6.2016 do 17.6.2016. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Zápis z předchozího jednání byl ověřen a nebyly
proti němu podány námitky.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Martin Kočí se omluvil, přijde později. Dále byla omluvena Pavla Chovancová (mateřské
povinnosti).
Veřejnost nebyla zastoupena 2 občany.
Program jednání uvedený na pozvánce:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Došlá pošta
4) Opravy v mateřské škole
5) Veřejná zakázka – Dodávka nádob na tříděné odpady pro obec Telnice
6) Nájemní smlouva na myslivnu
7) Různé
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh na doplnění programu jednání o konkrétní
rozvedení jednotlivých témat jednání v bodě „v bodě Různé“:
Žádost – xxxxx xxxxxxx
Kniha o Telnici
Společná žádost občanů ul. Lány o vybudování chodníku
Návrh na zpracování projektové dokumentace a související práce – chodník Lány – U Rybníka
Průtah obcí
Výsadba stromů – pozemek p. xxxxxxxxx xxxxxxxx
Výběrové řízení – uklízečka
Dohoda s ÚP ČR
Stav zaměstnanců v pracovní četě
Pozemky ve vlastnictví Města Újezd u Brna
Návrh závěrečného účtu hospodaření Obce Telnice za rok 2015
Žádost – xxxxxxxx xxxxxxx
Žádost – xxxxxxxx xxxx
Žádost – sourozenci xxxxxx a xxxxx xxxxxxx, Smlouva o právu provést stavbu
Komplexní pozemkové úpravy – Měnín
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Smlouva – věcné břemeno E.ON Distribuce a.s. č. HO-014330038268/001
Smlouva – věcné břemeno E.ON Distribuce a.s. č. HO-014330038607/003
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ČR – ÚZSVM č. UZSVM/B/24289/2016-HSPH
Sportovní hala
xxx xxxxx xxxxxx vyhazuje odpadky do obecních popelnic
Valná hromada DSO Region Cezava
Návrh závěrečného účtu DSO Region Cezava
Rozpočtové opatření 4-2016
Návrh účetní p. xxxxxxxxxx – bankovní účty
Úsekový měřič Brněnská – Draha
Provedené práce na veřejném prostranství
Pozvánky na kulturní a sportovní akce v Telnici
Poděkování – Den dětí
Informace – Telnický zpravodaj
Pronájem části obecního pozemku – xxxx xxxxxx
Diskuze
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje program jednání a doplnění programu jednání
v bodě Různé o jednotlivá výše uvedená témata.
 Hlasování o návrhu usnesení č.1: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Starosta obce navrhl určit zapisovatelem zápisu Jiřího Dudáka a ověřovatele zápisu
Kateřinu Umláškovou a Josefa Hrazdíru. Nebyl podán jiný návrh.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje zapisovatelem zápisu Jiřího Dudáka a
ověřovatele zápisu Kateřinu Umláškovou a Josefa Hrazdíru.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 2: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
V 18:12 se na jednání dostavil pan Miroslav Homola, od této chvíle bylo přítomno
9 členů zastupitelstva obce.
2.

Kontrola usnesení a úkolů:

2.1. Předsedovi komise veřejného pořádku připravit článek do zpravodaje, výzvu ZD
Sokolnice, aby při provádění orby nebylo zasahováno do polních cest, a odpověď panu
xxxxxxxx. – Odpověď panu xxxxxxxx byla odeslána, splněno. Úkol napsat výzvu ZD
Sokolnice trvá.
2.2. Starostovi obce hledat zdroje finančních prostředků pro zpracování a vydání
podrobnější knihy o historii obce. – Úkol trvá, bude řešen průběžně.
2.3. Starostovi obce a řediteli školy připravit aktualizované nabídky na počítačovou kabeláž,
konvektomat a na sw a hw nového systému pro školní jídelnu k projednání na ZO
Telnice. – Úkol trvá, bude řešen po prázdninách.
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2.4. Starostovi obce jednat se společností NATUTTI s.r.o. a Natutti development s.r.o.
o úhradě nákladů na opravu překopů na ul. Hliníky. – Starosta obce napsal dopis,
společnosti NATUTTI s.r.o. a Natutti development s.r.o. zatím nereagovaly.
2.5. Starostovi obce svolat schůzku s firmou SKR stav, s.r.o. o výši cenové nabídky na opravu
havarijního stavu vnitřní kanalizace ve staré budově MŠ Telnice. – Splněno, jednání se
uskutečnilo v pondělí 6.6.2016. Bude probráno v bodě Různé.
2.6. Starostovi obce jednat s vlastníky pozemků pod účelovou komunikací k VN Merecký
o možném odkoupení pozemků. Termín do konce roku 2016. – Pan Pilný ústně přislíbil
darovat předmětnou část pozemku obci.
2.7. Starostovi obce jednat s Městem Újezd u Brna o podmínkách prodeje pozemků ve
vlastnictví Města Újezd u Brna obci Telnice. - Starosta obce písemně požádal o jednání,
odpověď města v došlé poště. Bude probráno v bodě Různé.
2.8. Starostovi obce jednat s panem Miroslavem Sklenářem o možném odkupu pozemku
p.č. 1595 v k.ú. Telnice u Brna do vlastnictví obce Telnice. - Splněno, starosta obce
písemně požádal o jednání. Bude probráno v bodě Různé.
2.9. Starostovi obce jednat s manželi xxxxxxxxxxxx, geometrem a VAS Židlochovice
o vymezení části pozemku č.p. 21/3 k možnému prodeji. - Schůzka se uskutečnila na
místě samém, geometr připraví podklady k projednání s VAS a panem xxxxxxxxx, pan
xxxxxxxx zaplatil kauci.
2.10. Starostovi obce svolat schůzku s Mysliveckým spolkem Telnice z.s. k nalezení společně
přijatelného řešení ve věci pronájmu pozemku p.č. 649 vč. budovy. - Splněno, jednání
se uskutečnilo ve středu 8.6.2016. Bude probráno v bodě Různé.
3.

Došlá pošta

3.1. UZSVM – návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene)
č. UZSVM/B/24289/2016-HSPH pro splaškovou kanalizační stoku, náležející ke stavbě
„Kanalizace Sokolnice, Telnice-Nádražní čtvrť“ na pozemcích p.č. 1424/1, 1424/2,
1472/3 ve vlastnictví ČR.
3.2. MDP GEO, s.r.o., Masarykova 202, 763 26 Luhačovice – návrh smlouvy odpovídající
věcnému břemenu pro E.ON ke stavbě 1030023352 „Telnice u B., rozš. kNN, Obec
(DSE)“ na obecních pozemcích parc.č. 959/3, 959/7, 986/1, 987/10.
3.3. MDP GEO, s.r.o., Masarykova 202, 763 26 Luhačovice – návrh smlouvy odpovídající
věcnému břemenu pro E.ON ke stavbě 1030026753 „Telnice u B., příp. kNN, Langer“ na
pozemku parc.č. 946/7 v katastrálním území Telnice u Brna (probíhá řízení u KÚ).
3.4. Státní pozemkový úřad – zaslání dokumentů ke KoPÚ v k.ú. Měnín obsahující pozvánku
na projednání návrhu KoPÚ, souhrnnou bilanci, soupis nových pozemků a mapu
návrhu. (starosta + já dne 9.6.2016 projednání v Měníně)
3.5. Horáček Pavel – žádost o souhlas se záměrem na uložení chráničky pro budoucí
vodovod obsluhující areál Stavpal na pozemku p.č. 4169/1 v k.ú. Žatčany a s opravou
polní cesty směrem k obci Žatčany na pozemcích p.č. 3005 (obec Telnice) a 1134/1
(xxxxxxx xxxxx) v k.ú. Telnice u Brna.
3.6. Biskupství Brněnské – schválený dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s Římskokatolickou
farností Telnice na pronájem pozemku p.č. 1141/1 v k.ú. Telnice u Brna za původní
nájemné.
3.7. xxxxx a xxxxxx xxxxxxx – žádost o vyjádření k vodovodní přípojce k RD, Za Sokolovnou
č.p. 386, Telnice a o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku.
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3.8. Stavební úřad Sokolnice – usnesení o zastavení řízení o vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „Bytový dům důstojného stáří pro
seniory“ na pozemku p.č. KN 959/7, 961/2, 963/2, k.ú. Telnice u Brna.
3.9. xxxxxx xxxx, U Rybníka 260 – žádost o užívání zděného sklepa na obecním pozemku p.č.
651 v k.ú. Telnice u Brna v lokalitě u rybníka.
3.10. Stavební úřad Sokolnice – vyrozumění o pokračování územního řízení na stavbu
nazvanou „Příjezdová komunikace k bytovému domu Telnice u Brna“ na pozemcích p.č.
KN 986/1, 987/10, 959/3, 959/7, 961/2, 963/2, k.ú. Telnice u Brna.
3.11. Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) – opatření obecné povahy na
program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z, jehož cílem je v co možná
nejkratší době dosáhnout zákonem požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky,
jejichž imisní limity jsou v zóně CZ06Z překročeny.
3.12. Stavební úřad Sokolnice – rozhodnutí o povolení výjimky o vzájemných odstupech
staveb pro umístění novostavby rodinného domu na pozemku p.č. KN 952/3, k.ú.
Telnice u Brna (Synáčkovi) na hranici s pozemkem p.č. KN 952/1 (orná půda), k.ú.
Telnice u Brna.
3.13. Petice občanů – žádost o vybudování chodníku mezi ulicemi Lány a U Rybníka.
3.14. Elektrowin, a.s. - informace o kontrole provedené na sběrném místě dne 2.5.2016, při
kontrole nebyly zjištěny žádné závady ani nedostatky, všechny smluvně sjednané
povinnosti jsou dodržovány.
3.15. xxxxxxxx xxxx – žádost o zapůjčení prostor klubovny v Šatlavě pro hudební kroužek.
3.16. Stavební úřad Sokolnice – rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Telnice – p.č. 966/1,
šachtová studna“ na pozemku p. č. KN 966/1, k. ú. Telnice u Brna panu xxxxxx
xxxxxxxxx.
3.17. xxxxxxx xxxxxxxx – žádost o příspěvek na ozdravný pobyt mentálně postiženého syna
xxxxx.
3.18. Město Újezd u Brna – odpověď na žádost ve věci pozemků ve vlastnictví města Újezd
u Brna v k.ú. Telnice u Brna, rada města ocenila hodnotu pozemků v intravilánu obce
na 450,- Kč/m2, v extravilánu obce dle kvalifikace v LV.
3.19. AR projekt, s.r.o. – vyjádření k pozemkům ve vlastnictví Města Újezd u Brna (LV 1122)
v k.ú. Telnice u Brna, zda leží v zastavěném území obce Telnice (intravilánu).
3.20. UZSVM ČR – sdělení k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě o
obdržení žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (přípojka NN
k radaru na Palackého ulici) k pozemku parc. č. 3060 v k.ú. Telnice u Brna.
3.21. Úřad práce ČR – dohoda o vyhrazení společensky účelného místa a poskytnutí
příspěvku na zaměstnání pana Bartoloměje Sklenáře na dobu určitou od 8.6.2016 do
30.11.2016.
3.22. xxxxx xxxxxxxxxx – stažení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice – typ
dotace B – ženáčské hody.
3.23. Společnost DOSIP Servis, s. r.o. – cenová nabídka na systém „Měření rychlosti“ v obci
Telnice – obousměrný úsekový měřič rychlosti ve výši 1,480.000,- Kč bez DPH.
3.24. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí – žádost o poskytnutí
spolupráce a podkladů společnosti AQUATIS a.s. pro projekční práce na zakázce
„Aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje“ a žádost
o vyplnění dotazníku, údaje uvedené v dotazníku budou sloužit jako závazný podklad
pro vyhodnocení zásobování pitnou vodou na území Jihomoravského kraje.
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3.25. xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx – žádost o zapůjčení telnických krojů,
souhlas s pravidly zápůjčky telnických krojů.
3.26. EKO-KOM, a.s. – výsledky v systému EKO-KOM za rok 2015 a informace o změně příloh
Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
3.27. Ing. xxxxx xxxxxxxx – cenová nabídka na zpracování DÚR a DSP včetně inženýrské
činnosti na stavbu chodníku z ulice Lány do ulice U Rybníka ve výši 58.500,- Kč,
projektant není plátce DPH.
3.28. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové
péče – výzva k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti dříve předaných údajů
o území, případně k poskytnutí nových aktuálních údajů o území pro správní obvod
obce s rozšířenou působností Šlapanice.
3.29. ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o. – zaslání dodatečných informací k veřejné zakázce
„Dodávka nádob na tříděné odpady pro obec Telnice" včetně doplněného návrhu
kupní smlouvy. Doplnění návrhu kupní smlouvy najdete ke konci dodatečných
informací nebo v čl. IX odst.6-9.
3.30. Policie ČR – usnesení o odložení trestní věci podezření ze spáchání přečinu poškození
cizí věci – 4 tabule z lepeného tvrzeného skla autobusové čekárny na ulici K Nádraží a
horní skleněná část veřejného osvětlení i se sodíkovou výbojkou na ulici
Za Sokolovnou.
3.31. Ing. xxxxx xxxxxxx – náklady na zpracování studie na stavbu haly Telnice a sdělení
o potřebné části pozemku p.č. 736/1 ve vlastnictví Sokola Telnice pro realizaci
sportovní haly o velikosti 2013,60 m2.
4.

Opravy v mateřské škole

Starosta obce seznámil zastupitele obce se závěry jednání s firmou SKR stav, s.r.o.
Jednáním se podařilo snížit nabídkovou cenu díla dle varianty I oproti původní nabídce na
964.360,- Kč bez DPH. Vzhledem k závažnosti situace a časové tísni nebyli osloveni další
dodavatelé.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nabídku společnosti SKR stav, s.r.o. (IČ:
26961474) na Opravu havarijního stavu vnitřní a areálové kanalizace MŠ Telnice
za cenu 964.360,- Kč bez DPH a související Smlouvu o dílo. Technickým dozor
bude vykonávat p. Miroslav Homola – odměna Dohodou o provedení práce ve
výši 5.000,- Kč.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 3: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5.

Veřejná zakázka – Dodávka nádob na tříděné odpady pro obec Telnice
Zástupkyně firmy ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o. seznámila zastupitelstvo obce
s dodatečnými informacemi k veřejné zakázce s doplněným návrhem kupní smlouvy.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Dodatečné informace č. 1 zadání veřejné
zakázky malého rozsahu: „Dodávka nádob na tříděné odpady pro obec Telnice”
vč. změny návrhu kupní smlouvy. Zastupitelstvo obce schvaluje členy hodnotící
komise ve složení: František Kroutil, Jiří Dudák, Pavla Chovancová, Leona Bímová,
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Kateřina Umlášková – náhradník: Petr Gabrhel. Termín otevírání obálek:
1.7.2016.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 4: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
V 18:50 se na jednání dostavil pan Martin Kočí, od této chvíle bylo přítomno 10 členů
zastupitelstva obce.
6.

Nájemní smlouva na myslivnu
Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o výsledku jednání s Mysliveckým
spolkem Telnice z.s. na pronájem stavby občanské vybavenosti č.p. 172 (myslivny) a
pozemku p.č. 649 v k.ú. Telnice u Brna ve vlastnictví obce Telnice. Na jednání mezi
vyjednávacím týmem Zastupitelstva obce Telnice (František Kroutil, Pavel Oborný,
Miroslav Homola, Kateřina Umlášková, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx, právní zástupce) a
myslivci (xxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx), došlo
k dohodě na upraveném znění nájemní smlouvy.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Telnice revokuje své usnesení č. 6 ze zasedání, které se
konalo 25.4.2016 tím, že schvaluje nové znění nájemní smlouvy s Mysliveckým
spolkem Telnice z.s., Masarykovo nám. 313, 664 59 Telnice (IČ: 49458019) na
pronájem budovy myslivny č.p. 172 a pozemku p.č. 649 v k.ú. Telnice u Brna
s účinností od 1.1.2017.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 5: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

7.

Různé

7.1. Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana xxxxxxx xxxxx o souhlas se záměrem na
uložení chráničky pro budoucí vodovod obsluhující areál Stavpal na pozemku p.č.
4169/1 v k.ú. Žatčany a se zvažovanou opravou povrchu polní cesty směrem k obci
Žatčany na pozemcích p.č. 3005 (obec Telnice) a 1134/1 (xxxxxxx xxxxx) v k.ú. Telnice
u Brna. Bylo dohodnuto svolat samostatné jednání, na kterém bude řešena
problematika související s výše uvedeným záměrem.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Telnice pověřuje starostu obce svolat jednání, na kterém
bude řešena problematika související s výše uvedeným záměrem.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 6: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7.2. Starosta obce informoval zastupitele obce o druhém setkání skupiny, která připravuje
novou Knihu o Telnici, setkání se uskutečnilo dne 9. června 2016. Pracovní skupina ve
spolupráci s paní xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozdělila práci jednotlivým členům skupiny a
sestavila základní strukturu knihy.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o činnosti
pracovní skupiny ve věci přípravy nové Knihy o Telnici.

Zasedání zastupitelstva obce Telnice
16.06.2016

Zápis č.23/16

Strana 7

7.3. Starosta obce informoval zastupitele obce o žádosti občanů ulice Lány o vybudování
chodníku mezi ulicemi Lány a U Rybníka.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost občanů ulice Lány.
7.4. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s cenovou nabídkou Ing. xxxxxx xxxxxxxxx
na zpracování DÚR a DSP včetně inženýrské činnosti na stavbu chodníku z ulice Lány do
ulice U Rybníka ve výši 58.500,- Kč, projektant není plátce DPH.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje cenovou nabídku ing. xxxxxx xxxxxxxxx na
přípravu projektové dokumentace a související práce na výstavbu chodníku mezi
ulicemi Lány a U Rybníka v celkové ceně 58.500,- Kč (DPH není účtováno).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 7: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno
7.5. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že v souvislosti s přípravou stavby
průtahu obcí Telnice požádal obec Žatčany o souhlas s umístěním odvodňovacího
příkopu na pozemku p.č. 4189/1 v k.ú. Žatčany ve vlastnictví obce Žatčany. Na tomto
pozemku bude vedena dešťová kanalizace a bude prováděno vsakování dešťových vod
ze střech rodinných domů a zpevněných ploch v ulici Draha.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o žádosti
o souhlas s umístěním odvodňovacího příkopu v k.ú. Žatčany, která byla podána obci
Žatčany.
7.6. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že obec Telnice oslovila pana xxxxxxxxx
xxxxxxxx s nabídkou na odkup jeho pozemku p.č. 1595 v k.ú. Telnice u Brna k výsadbě
stromů. Pan xxxxxxx sdělil, že nemá zájem pozemek obci prodat, přestože starosta
obce nabídl panu xxxxxxxxx možnost dalšího jednání o ceně pozemku.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí zprávu starosty obce o tom, že pan
xxxxxxx odmítá pozemek p.č. 1595 v k.ú. Telnice u Brna obci prodat.
7.7. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s výsledky výběrového řízení na uklízečku.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci o výsledcích výběrového řízení
na uklízečku.
7.8. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s návrhem dohody s Úřadem práce ČR
o vyhrazení společensky účelného místa a poskytnutí příspěvku na zaměstnání
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na dobu určitou od 8.6.2016 do 30.11.2016.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Dohodu s Úřadem práce ČR o vyhrazení
společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku,
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BOASZ-110/2016.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 8: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno
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7.9. Starosta obce informoval zastupitele obce o stavu zaměstnanců v pracovní četě.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí aktuální stav zaměstnanců na obecním úřadě.
7.10. Starosta obce informoval zastupitele obce o žádosti obce Telnice o odkup pozemků ve
vlastnictví města Újezd u Brna v k.ú. Telnice u Brna a odpovědi starosty Město Újezd
u Brna, rada města ocenila hodnotu pozemků v intravilánu obce na 450,- Kč/m2,
v extravilánu obce dle kvalifikace v LV. Jedná se o pozemky o celkové výměře
3.020 m2. Dle vyjádření zpracovatele územního plánu společnosti AR projekt, s.r.o.
obce leží v zastavěném území 898 m2, v zastavitelném území 1.792 m2 a mimo
zastavitelné území 330 m2.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o aktuální situaci při řešení
vlastnických vztahů – pozemky ve vlastnictví Města Újezd u Brna.
7.11. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo závěrečný účet hospodaření obce Telnice a
účetní závěrku za rok 2015 v předložené podobě bez výhrad. Příjmy činily celkem
22,774.444,45 Kč, výdaje celkem 18,307.170,28 Kč, splátka úvěru činila 994.440,50 Kč.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje závěrečný účet hospodaření obce Telnice a
účetní závěrku za rok 2015 v předložené podobě bez výhrad.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 9: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
7.12. Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana xxxxxxxxx xxxxxxxx o příspěvek na ozdravný
pobyt mentálně postiženého syna xxxxxx.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje poskytnutí finančního daru xxxxxxxxx
xxxxxxxxx ve výši 2.000,- Kč a související darovací smlouvu.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 10: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno
7.13. Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana xxxxxxxxx xxxxx žádost o zapůjčení
prostor klubovny v Šatlavě pro veřejný hudební kroužek.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje bezplatné využívání prostor klubovny
Šatlava pro veřejný hudební kroužek vedený xxxxxxxxxx xxxxxx v rozsahu 1x
týdně – 2 hodiny.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 11: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno
7.14. Zastupitelstvo obce projednalo žádost sourozenců xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx
o vyjádření k vodovodní přípojce k RD, Za Sokolovnou č.p. 386, Telnice a o uzavření
smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku.
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Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č.12:
Zastupitelstvo obce Telnice souhlasí se stavbou Vodovodní přípojky k RD
Za Sokolovnou č.p. 386, Telnice a schvaluje související Smlouvu o právu provést
stavbu se sourozenci xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, Za Sokolovnou 386, Telnice.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 12: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
7.15. Místostarosta obce informoval zastupitele obce o tom, že se dne 9.6.2016 spolu se
starostou obce zúčastnil projednání nového uspořádání pozemků navrženého v rámci
Komplexních pozemkových úprav v Měníně. Dle návrhu KoPÚ bude obec vlastníkem
pozemku p.č. 981/1, ostatní plocha, v k.ú. Měnín o výměře 5071 m2. Rozdíl ceny nově
navrženého pozemku ve vlastnictví obce Telnice oproti současnému stavu pozemků
obec nehradí.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č.13:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nové uspořádání pozemků navrženého
v rámci Komplexních pozemkových úprav v Měníně.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 13: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
7.16. Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy odpovídající věcnému břemenu č.: HO014330038268/001 pro E.ON Distribuce, a.s. ke stavbě 1030023352 „Telnice u B.,
rozš. kNN, Obec (DSE)“ na obecních pozemcích parc.č. 959/3, 959/7, 986/1, 987/10
v katastrálním území Telnice u Brna s E.ON Distribuce, a.s. Přípojka NN pro DDS.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje smlouvu odpovídající věcnému břemenu
břemenu č.: HO-014330038268/001 pro E.ON Distribuce, a. s. ke stavbě
1030023352 „Telnice u B., rozš. kNN, Obec (DSE)“ na obecních pozemcích
parc.č. 959/3, 959/7, 986/1, 987/10 v katastrálním území Telnice u Brna.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 14: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
7.17. Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy odpovídající věcnému břemenu č.: HO014330038607/003 pro E.ON Distribuce, a.s. ke stavbě 1030026753 „Telnice u B.,
příp. kNN, xxxxxx“ na pozemku parc.č. 946/7 v katastrálním území Telnice u Brna
s E.ON Distribuce, a.s.. V současné době probíhá řízení o převodu pozemku do
vlastnictví obce Telnice. Starosta obce navrhuje navýšení náhrady za zřízení věcného
břemene na 1.000,- Kč bez DPH. Smlouva bude projednána zastupitelstvem obce po
přepisu výše uvedeného pozemku do vlastnictví obce Telnice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh smlouvy odpovídající věcnému břemenu
č.: HO-014330038607/003 pro E.ON Distribuce, a. s. ke stavbě 1030026753 „Telnice
u B., příp. kNN, xxxxxx“ na pozemku parc.č. 946/7 v katastrálním území Telnice u
Brna.
7.18. Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy s UZSVM o zřízení služebnosti
inženýrské sítě (věcného břemene) č. UZSVM/B/24289/2016-HSPH pro splaškovou
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kanalizační stoku, náležející ke stavbě „Kanalizace Sokolnice, Telnice-Nádražní čtvrť“
na pozemcích p.č. 1424/1, 1424/2, 1472/3 v katastrálním území Telnice u Brna ve
vlastnictví ČR. Navržená úhrada za zřízení věcného břemene činí 107.300,- Kč.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Telnice nesouhlasí s návrhem Smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě ze strany ČR – ÚZSVM. Z důvodu instalace veřejně prospěšné
stavby – splaškové kanalizace – pro občany ČR žádá ÚZSVM o zásadní snížení
částky za zřízení služebnosti inženýrské sítě.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 15: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
7.19. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s nabídkou ing. xxxxxx xxxxxxx (Těšany
343, 664 54 Těšany, IČ: 10554599) na zpracování studie na stavbu Sportovní haly
Telnice ve výši 66.220,- Kč bez DPH. Cena za zpracování studie tvoří 3% z ceny
odhadnutých nákladů na stavbu sportovní haly, které činí 22,073.900,- Kč bez DPH.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nabídku ing. xxxxxx xxxxxxx (Těšany 343,
664 54 Těšany, IČ: 10554599) na zpracování studie na stavbu Sportovní haly
Telnice ve výši 66.220,- Kč bez DPH.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 16: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 1 (Josef
Hrazdíra).
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
7.20. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se sdělením ing. xxxxxx xxxxxxx, že pro
realizaci sportovní haly je potřebná část pozemku p.č. 736/1 ve vlastnictví Sokola
Telnice o velikosti 2013,60 m2.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí, že plocha části pozemku p.č. 736/1 ve
vlastnictví Sokola Telnice potřebná pro realizaci stavěné haly činí 2013,60 m2.
7.21. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že xxx xxxxx xxxxxx, nájemce Šatlavy,
vyhazuje odpadky do obecních popelnic i přes opakované upozornění starosty a členů
pracovní čety.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí zprávu starosty obce o tom, že pan xxx
xxxxx xxxxxx a jeho zaměstnanci i přes několikerá upozornění starosty obce a
pracovníků pracovní čety stále likviduje své odpadky v obecních popelnicích.
7.22. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že valná hromada DSO Region Cezava
se uskuteční v pátek 24.6.2016 v orlovně v Telnici.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí pozvánku na VH DSO Region Cezava.
7.23. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s návrhem závěrečného účtu DSO Region
Cezava se uskuteční v pátek 24.6.2016 v orlovně v Telnici.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí Návrh závěrečného účtu DSO Region
Cezava.
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7.24. Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového opatření č. 4-2016.

Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje rozpočtové opatření č. 4-2016.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 17: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
7.25. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o návrhu paní účetní na zrušení
nevyužívaných účtů z důvodu jejich nerentabilnosti. Jedná se o účet u České
spořitelny, a.s. číslo 2052734339/0800 a účet vedený u Sberbank CZ, a.s. číslo
4200188288/6800.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje vypovězení a zrušení bankovních účtů obce
Telnice č. 2052734339/0800 vedeného u České spořitelny, a.s. a
č. 4200188288/6800 vedeného u Sberbank CZ, a.s.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 18: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 18 bylo schváleno
7.26. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o cenové nabídce společnosti DOSIP
Servis, s. r.o. na obousměrný úsekový měřič rychlosti SYDO Traffic Velocity ve výši
1,480.000,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí nabídku společnosti DOSIP Servis s.r.o.
na úsekové měřiče rychlosti a pověřuje starostu obce jednáním s Městem Šlapanice
o formě spolupráce na pořízení a provozu těchto zařízení v lokalitě Brněnská a
Draha.
7.27. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o provedených pracích na veřejném
prostranství. Jedná se o opravu dětského pískoviště, instalaci nového lavičkového
setu, blokové čištění celé obce, opravu Božích muk na rohu ulic Růžová a V Dědině,
přípravu dřevěného rozcestníku před farou, úpravu parkoviště před MŠ, opravy
chodníků.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí zprávu starosty o provedených pracích
na veřejném prostranství obce.
7.28. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o pozvánkách na Telnické kulturní léto
2016 (červenec, srpen), Dětský triatlon (27.6.), ukázku motokrosového umění xxxxx
xxxxxx, mistra ČR v motokrosu (29.6.), Tennessee Challange Cup 2016 (25.6.), zájezd
na Svatý Kopeček, hrad Bouzov, zámek v Čechách pod Košířem (25.6.), Telnické
krojované hody (18.–20.6.), vystoupení cimbálové muziky xxxxx xxxxxxxx (18.6.),
Telnické ženáčské hody (20.6.), zájezd pro seniory do Lednicko – Valticého areálu
(30.6.), přednášku Mgr. xxxxxx xxxxxxxxx „Technika běhu“ (1.7.), KLAS (28.6.), Filmové
léto s kinematografem bratří xxxxxx (1.–4.7), turnaj dvojic v pétanque (2.7.), koncert
xxxxx xxxxxxx v Telnici (6.8.), florbalové minisoustředění pro děti ročník 2005 - 2010
(1.–3.7.), sportovní kemp nejen pro házenkáře pro děti od 6 do 10 let (22.-26.8),
přátelský fotbalový turnaj zastupitelstev obcí DSO Region Cezava v Otmarově (16.9.)
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7.29. Starosta obce poděkoval všem, kteří se jakkoliv podíleli na skvělém provedení oslavy
Dne dětí v Telnici, ať už se jednalo o členy kulturní komise či členy Jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Telnice.
7.30. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že hodový Telnický zpravodaj vyšel
v první polovině června. Další vydání je plánováno na začátek září, uzávěrka je
stanovena na 2. srpna 2016.
7.31. Zastupitelstvo obce projednalo žádost xxxxx xxxxxxxx o užívání zděného sklepa na
části obecního pozemku p.č. 651 v k.ú. Telnice u Brna o výměře 17 m2 v lokalitě
u rybníka. Záměr na pronájem výše uvedené části obecního pozemku byl vyvěšen po
dobu od 30.5 do 15.6.2016.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 651
v k.ú. Telnice u Brna o výměře 17 m2.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 19: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 19 bylo schváleno
7.32. Předseda finančního výboru Josef Hrazdíra o výsledku finanční kontroly příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Telnice k datu 31.5.2016. Při provedené kontrole nedošlo
k žádným zjištěním, které by bylo nutno řešit nebo předat k dalšímu šetření.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru
Josefa Hrazdíry o finanční kontrole příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Telnice k datu
31.5.2016.
Ukončení zasedání: ve 20:40 hod.
Termín příštího zasedání zastupitelstva obce byl předběžně stanoven na čtvrtek
14.7.2016. Termín zasedání bude včas upřesněn a vyvěšen na úřední desce.

Zapisovatel: Jiří Dudák

........................................................................................

Ověřovatelé:

Starosta:

Kateřina Umlášková

........................................................................................

Josef Hrazdíra

........................................................................................

František Kroutil

........................................................................................

