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Z Á P I S č. 28 / 16
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 24.11.2016
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 a 2 občané z řad veřejnosti. Starosta obce přivítal
přítomné členy zastupitelstva obce i přítomného občana 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 15.11.2016 do
24.11.2016. Současně byla pozvánka 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).
Omluvena Marie Fialová. Miroslav Homola a Pavla Chovancová se omluvili, přijdou později.
Veřejnost byla zastoupena na jednání celkem 4 občany, 2 občané se dostavili během
jednání.
Program jednání uvedený na pozvánce:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Došlá pošta
4) Dohoda o ukončení Veřejnoprávní smlouvy s obcí Sokolnice
5) Návrh obecního rozpočtu na rok 2017
6) Radar – měření rychlosti na ul. Draha a Brněnská
7) Různé
Starosta obce Telnice přednesl návrh na návrh na doplnění programu jednání o body 5)
a 6) a současně návrh o konkrétní rozvedení jednotlivých témat jednání v bodě „Různé“:
Navržený program jednání po doplnění:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Došlá pošta
4) Dohoda o ukončení Veřejnoprávní smlouvy s obcí Sokolnice
5) Žádost o snížení nájmu ve sportovní hale
6) Rozpočet ZŠ a MŠ Telnice na rok 2017
7) Návrh obecního rozpočtu na rok 2017
8) Radar – měření rychlosti na ul. Draha a Brněnská
9) Různé
doplnění jednotlivých témat jednání v bodě „Různé“:
Žádost o instalaci brány ke hřbitovu
Rozsudek NSS Územní plán obce Telnice
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Zastávka noční linky 612 v Telnici
Výše příspěvku na nadstandard – KORDIS JMK
Pozemky u mlýna
Opakovaná žádost x. xxxxxxxxxxx
Pronájem zahrádky U Laštůvků
Kupní smlouva – prodej pozemku p.č. 779/2 v k.ú. Telnice u Brna
Výpověď nájmu pozemku p.č. 1227/2 v k.ú. Telnice u Brna
Znalecký posudek – xxxxxxxxx xxxxxxxx
Nabídka společnosti DRFG – nemovitostní fond
Důvodová zpráva dotace JMK
Výše členského příspěvku DSO Region Cezava – rok 2017
Neinvestiční příspěvek na pojištění DSO Region Cezava
Vodné a stočné pro rok 2017
Reakce na anonym
Audit Family friendly community
Vynětí ze ZPF části pozemku 1092 v k.ú. Telnice u Brna
Městská policie Újezd u Brna
Rámcová dohoda a darovací smlouva s ČEPS, a.s.
Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím
stacionárních kontejnerů
Dodatek č. 13 ke smlouvě o vedení majetkové evidence s VAS, a.s.
Poděkování farnosti
Nový informační radar instalován
xxxxx xxxxx Žádost o odstranění zeminy
Projektová dokumentace PD II/380 Tuřany - Telnice – Moutnice
Sokolovna - pozemky
Oznámení veřejné akce
Pozvánka – VH MAS Slavkovské bojiště
Pozvánka – VH DSO Šlapanicko
Pozvánka – VH DSO Region Cezava
Informační brožura
Stolní kalendář
Adventní setkání se seniory – náklady
Oprava komunikace Hliníky
Výzva xxxxx xxxxxxx
Škodní událost xxxxx xxxxxxx
Porucha topení v nové budově MŠ
Informace – Telnický zpravodaj
Informace – Třídění odpadu
Pozvánky
Rozpočtové opatření
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje program jednání po doplnění bodů 5) a 6) 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.
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Starosta obce navrhl určit zapisovatelem zápisu Jiřího Dudáka a ověřovatele zápisu
Martina Kočího a Kateřinu Umláškovou. Nebyl podán jiný návrh.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje zapisovatelem zápisu Jiřího Dudáka a
ověřovatele zápisu Martina Kočího a Kateřinu Umláškovou.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 2: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
2.

Kontrola usnesení a úkolů:

2.1. Starostovi obce hledat zdroje finančních prostředků pro zpracování a vydání
podrobnější knihy o historii obce. – Úkol trvá, bude řešen průběžně.
2.2. Zastupitelé – předložit návrhy pro sestavení obecního rozpočtu na příští rok. – Splněno.
3.

Došlá pošta

3.1. Itself, s.r.o. – vyjádření k návrhu zadání změny č. 2 ÚP Telnice. TEL-1338/2016—Du
3.2. KORDIS JMK, a.s. – žádost o sdělení, zda obce Telnice a Žatčany mají zájem o vedení
spoje č. 65 linky 612 přes obce v režimu tzv. Nadstandardu IDS JMK za podmínky
finanční spoluúčasti částku ve výši 1.493,- Kč pro obec Telnice a 749,- Kč pro obec
Žatčany za 1. pololetí roku 2017. 25.10.2016
3.3. Equa bank. a.s. – informace o vydání nových Všeobecných obchodních podmínek pro
fyzické osoby, podnikatele a právnické osoby s účinností od 1.1.2017. 26.10.2016
3.4. J&T Banka, a.s. – informace o změně Sazebníku poplatků s účinností od 01.11.2016.
26.10.2016
3.5. Úřad pro civilní letectví – vyjádření k návrhu zadání změny č. 2 ÚP Telnice. TEL1343/2016--Dr
3.6. Ministerstvo životního prostředí – vyjádření k návrhu zadání změny č. 2 ÚP Telnice.
TEL-1344/2016--Dr
3.7. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové
péče – pozvánka na projednání územně analytických podkladů správního obvodu obce
s rozšířenou působností Šlapanice, se bude konat v úterý 29. listopadu 2016 od 9:00
hodin v zasedací místnosti č. 414 (3. patro) Městského úřadu Šlapanice, pracoviště
Brno, Opuštěná 9/2. TEL-1346/2016—Dr
3.8. Nejvyšší správní soud – rozsudek ve věci napadeného Územního plánu, kterým se
zrušuje rozsudek Krajského soudu ze dne 11.11.2015 a věc se vrací Krajskému soudu
k dalšímu řízení. TEL-1353/2016—Dr
3.9. Ministerstvo průmyslu a obchodu – vyjádření k návrhu zadání změny č. 2 ÚP Telnice.
TEL-1357/2016—Dr
3.10. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad – vyjádření k návrhu
zadání změny č. 2 ÚP Telnice. TEL-1358/2016—Dr
3.11. Společnost DRFG – nabídka na investování volných finančních prostředků obce.
2.11.2016
3.12. Jihomoravský kraj – návrh dohody o účasti na auditu familyfriendlycommunity.
4.11.2016
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3.13. VAS, a.s., divize Brno-venkov – návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 2017, cena
vodného 35,50 Kč/m3 vč. DPH a stočného 31,28 Kč/m3 vč. DPH zůstává stejná jako
v roce 2016. 5.11.2016
3.14. Ministerstvo obrany – vyjádření k návrhu zadání změny č. 2 ÚP Telnice. TEL1364/2016—Dr
3.15. Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření k návrhu zadání změny č. 2 ÚP Telnice. TEL1369/2016—Du
3.16. NET4GAS, s.r.o. – vyjádření k návrhu zadání změny č. 2 ÚP Telnice. TEL-1370/2016—Du
3.17. Ministerstvo životního prostředí ČR – oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru
„V 518 – kompletní rekonstrukce vedení" Sokolnice – Bučovice 1 x 110 kV
(jednopotah), resp. 2 x 110 kV (dvojpotah). TEL-1371/2016—Du
3.18. Členky telnického KLASu – reakce na anonymní stížnosti na praktickou lékařku a
poštovní doručovatelku. TEL-1372/2016—Dr
3.19. xxxxx xxxxx – reakce na odpověď obce k žádosti pana xxxxxx o odstranění zeminy
z obecního pozemku p.č. 539, k.ú. Telnice u Brna v prostoru mezi chodníkem a
nemovitostí č.p. 8 v ulici V Dědině. TEL-1380/2016--Dr
3.20. KORDIS JMK, a.s. – vyčíslení příspěvku obce na financování nadstandardu dopravní
obslužnosti IDS JMK na rok 2017 ve výši 15.572,- Kč a žádost o jeho úhradu po 1.1.2017
nejpozději do 30.4.2017. TEL-1381/2016--Dr
3.21. Region Cezava – návrh rozpočtu na rok 2017 a vzájemné odsouhlasení rozpočtové
položky do rozpočtu na rok 2017 a vzájemné odsouhlasení rozpočtové neinvestičního
příspěvku na pojištění do rozpočtového opatření v prosinci 2016. TEL-1382/2016--Dr
3.22. Region Cezava – pozvánka na valnou hromadu, která se bude konat v pátek 2.12.2016
v Kurdějově. 10.11.2016
3.23. xxxxxxxx xxxxxxxx – žádost o instalaci brány oddělující prostor kostelního nádvoří od
hřbitova. TEL-1387/2016—Dr
3.24. xxxxx xxxxxxx – připomínka k návrhu zadání změny č. 2 ÚP Telnice – žádost o zařazení
pozemků, resp. částí pozemků p.č. 108, 109, 110 v k.ú Telnice u Brna do ploch pro
bydlení v rodinných domech. TEL-1388/2016—Du
3.25. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí – vyjádření k návrhu zadání změny
č. 2 ÚP Telnice. TEL-1389/2016—Dr
3.26. HZS – vyjádření k návrhu zadání změny č. 2 ÚP Telnice. TEL-1392/2016—Dr
3.27. ČEPS, a.s. – vyjádření k návrhu zadání změny č. 2 ÚP Telnice. Telnice. TEL-1397/2016—
Du
3.28. MAS Slavkovské bojiště, z.s. – pozvánka na řádnou valnou hromadu, která se bude
konat v pondělí 28.11.2016 v 18.00 hodin v prostorách obecní hospody v Hruškách
u Slavkova. 14.11.2016
3.29. Brněnské maďarské občanské sdružení – oznámení veřejné akce – pietní shromáždění
dne 3.12.2016 u pomníku Kopjafa v obci Telnice. TEL-1399/2016—Dr
3.30. Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí – rozhodnutí o povolení výjimky ze
základních ochranných podmínek v přírodních rezervacích spočívající v rušení blíže
neurčeného počtu jedinců bobra evropského (Castor fiber). TEL-1401/2016—Dr
3.31. JUDr. Michal Hašek, hejtman JMK – poděkování starostovi obce, zastupitelstvu obce i
dalším kolegům a kolegyním z radnic i zástupcům spolkového a volnočasového sektoru
za spolupráci při řešení potřeb a problémů občanů a obce. TEL-1402/2016--Dr
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3.32. xxxxx xxxxxxx, majitel čerpací stanice pro závlahy 6/7 v k.ů. Telnice u Brna – 2. výzva
ke splnění povinnosti v souladu s obč. zák. § 1084, předmětem je povrch příjezdové
komunikace na pozemku p.č. 3187 v kú. Telnice u Brna k čerpací stanici 6/7 pro
závlahy. TEL-1403/2016—Dr
3.33. ČEPS Invest, a.s. – žádost o sdělení informace o existenci inženýrských sítí v katastru
obce pro vypracování územně technické studie „Vedení 2 x 400 kV Slavětice –
Sokolnice“. TEL-1410/2016—Dr
3.34. Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly – právní posouzení
zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Telnice. TEL-1428/2016—Dr
3.35. LB projekt, s.r.o. – žádost o souhlas vlastníka pozemku s odnětím části pozemku p.č.
1092 v k.ů. Telnice u Brna o výměře cca 91 m2 ze ZPF pro realizaci stavby "Telnice,
U Rybníka - výstavba chodníku". 21.11.2016
3.36. Rybák – projektování staveb, spol. s r.o. – žádost o vyjádření k PD II/380 Tuřany Telnice – Moutnice a o souhlas s vydáním územního rozhodnutí. TEL-1433/2016—Du
3.37. Vodárenská akciová společnost a.s. – vyjádření k územnímu souhlasu na stavbu
„Oplocení – Telnice, U Rybníka“, platnost vyjádření 2 roky. TEL-1434/2016—Du
3.38. Sokol Telnice, oddíl házené – žádost o snížení nájmu ve sportovní hale v souvislosti
s omezením možnosti získaní dotačních příspěvků. TEL-1435/2016—Du
3.39. Základní škola a Mateřská škola Telnice – žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ.
TEL-1436/2016—Du
3.40. Základní škola a Mateřská škola Telnice – výroční zpráva za školní rok 2015/2016.
24.11.2016
3.41. xxxxxxx xxxxxxxx – výpověď nájmu obecního pozemku p.č. 1227/2, zahrada o výměře
497 m2 v k.ú. Telnice u Brna. TEL-1443/2016--Dr
3.42. DSO Šlapanicko – pozvánka na 6. veřejné zasedání Valné hromady DSO Šlapanicko,
které se koná v úterý 13. prosince 2016 v 10 hodin, a žádost o zveřejnění pozvánky,
návrhu rozpočtu DSO na rok 2017 a návrhu rozpočtového výhledu DSO na rok 2018 –
2021 na úřední desce obce. TEL-1444/2016--Dr
3.43. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně – vyjádření k návrhu
zadání změny č. 2 ÚP Telnice. TEL-1445/2016—Dr
4.

Dohoda o ukončení Veřejnoprávní smlouvy s obcí Sokolnice

Po dohodě velitele JSDH Telnice s HZS Židlochovice je možné smlouvu o sdružení
prostředků na společnou jednotku požární ochrany s obcí Sokolnice vypovědět, dohled nad
zajištěním bezpečnosti obce přebírá automaticky HZS Židlochovice, obec se připravuje v roce
2017 na ostré spuštění provozu vlastní jednotky. Zastupitelstvo obce projednalo návrh
dohody na ukončení VPS s obcí Sokolnice o hasičské spolupráci.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje návrh Dohody na ukončení Smlouvy
o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany ze dne 29.9.2010
ke dni 31.12.2016.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 3: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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Žádost o snížení nájmu ve sportovní hale

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s žádostí oddílu házené na podporu sportu
v obecní nafukovací hale v roce 2017. Proběhlo jednání se Sokolem Telnice a oddílem
házené. Starosta zmínil několik možností podpory, doporučuje však, aby podpora směřovala
do rozvoje sportování dětí a mládeže plošně. Pokud by obec chtěla takto pomoci, dle
reálného odhadu postaveného na číslech sezóny 2015/2016 při 50% slevě na nájemném (pro
místní oddíly dětí a mládeže), ztráta obce za provoz sportovní haly by se zvýšila o cca 94 500
Kč/ročně. Obec Telnice by takto podpořila kromě oddílu házené Sokola (dětská a
dorostenecká družstva) i juniorský oddíl futsalu Sokola a oddíl florbalu Orla jednoty Telnice.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje pro rok 2017 hodinovou cenu ve výši 175
korun za pronájem obecní sportovní haly pro účely sportování dětských a
mládežnických družstev (do věku 18 let včetně) sportovních oddílů se sídlem
v Telnici.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 4: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 1 (Josef
Hrazdíra).
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
6.

Rozpočet ZŠ a MŠ Telnice na rok 2017

Ředitel školy Petr Gabrhel seznámil zastupitelstvo obce s výroční zprávou za školní rok
2015/2016, návrhem rozpočtu Základní školy a Mateřská školy Telnice na rok 2017 i s žádostí
Základní školy a Mateřská školy Telnice o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ. Návrh rozpočtu
ZŠ a MŠ Telnice na rok 2017. Příjmy – příspěvek zřizovatele 795.000,- Kč, příjmy mimo státní
a obecní rozpočet (vlastní zdroje) 974.700,- Kč, příjmy celkem mimo státní rozpočet
1,769.700,- Kč. Výdaje celkem 1,769.700,- Kč.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Výroční zprávu za školní rok 2015/2016
Základní školy a Mateřská školy Telnice, příspěvkové organizace.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 5: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje návrh rozpočtu Základní školy a Mateřská
školy Telnice, příspěvkové organizace na rok 2017.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 6: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje žádost Základní školy a Mateřská školy
Telnice o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 7: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
V 18:35 se na jednání dostavila Pavla Chovancová, od této chvíle bylo přítomno 9 členů
zastupitelstva obce.
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Návrh obecního rozpočtu na rok 2017

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu obce Telnice na rok
2017.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí návrh starosty obce na rozpočet obce
Telnice pro rok 2017 a souhlasí s jeho vyvěšením na úřední desce.
V 18:40 se na jednání dostavil ing. Miroslav Homola, od této chvíle bylo přítomno
10 členů zastupitelstva obce.
8.

Radar – měření rychlosti na ul. Draha a Brněnská

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s návrhem Veřejnoprávní smlouvy o výkonu
některých činností obecní policie s městem Šlapanice o měření rychlosti vozidel
prováděného pomocí radarových měřičů na území obce Telnice. Dle navržené VPS bude
poskytovat Město Šlapanice výše uvedenou činnost bezúplatně. Rozsah činnosti: dohled nad
bezpečností a plynulostí provozu ode dne uzavření této smlouvy na úsecích určených Policií
ČR pomocí mobilních nebo stacionárních radarových měřičů.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje pořízení úsekového radaru na ulici Draha a
Brněnská za cenu 1,480.000,- Kč bez DPH od společnosti DOSIP Servis s.r.o.
(27720713) a příslušnou Smlouvu o dílo.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 8: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
9.

Různé

9.1. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s žádostí pana xxxxxxxxx xxxxxxxxx
o instalaci brány oddělující prostor kostelního nádvoří od hřbitova. Miroslav Homola
popsal důvody odstranění původní brány a sdělil, že jeho stanoviskem není podpora
instalace nové brány, jelikož ta by zde plnila funkci pouze estetickou. Ostatní
zastupitelé se k tomuto názoru také přiklonili, nicméně nenavrhli žádné své usnesení.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje instalaci brány oddělující prostor
kostelního nádvoří od hřbitova.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 9: pro 1 hlas (Kroutil), proti 8 hlasů, zdržel se 1
(Chovancová).
Usnesení č. 9 nebylo schváleno.
9.2. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s rozsudkem Nejvyššího správního soudu
ve věci napadeného Územního plánu obce Telnice, kterým se zrušuje rozsudek
Krajského soudu v Brně ze dne 11.11.2015 a věc se vrací Krajskému soudu k dalšímu
řízení.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu
pod č.j. 8 As 178/2015 – 41 ve věci Územního plánu obce Telnice.
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9.3. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s návrhem společnosti KORDIS JMK na
vedení spoje č. 65 linky 612 přes obce Telnice a Žatčany je možné. Z hlediska
finančního zajištění v režimu tzv. Nadstandardu IDS JMK by se jednalo o částku ve výši
1.493,- Kč pro obec Telnice a 749 Kč pro obec Žatčany pro 1. pololetí roku 2017.
V současné době je totiž vedení tohoto spoje dohodnuto s obcemi, které již na provoz
tohoto spoje přispívají, jen do 10. 6. 2017. V průběhu tohoto období dojde
k vyhodnocení dosavadního provozu a jeho případná realizace v následujícím období.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje návrh KORDIS JMK na vedení spoje linky
612 č. 65 přes obec Telnice s příspěvkem ve výši 1.493,- Kč pro obec Telnice za
první pololetí roku 2017.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 10: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
9.4. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s vyčíslením příspěvku obce na
financování nadstandardu dopravní obslužnosti IDS JMK na rok 2017 ve výši 15.572,Kč, vyčíslení provedla společnost KORDIS JMK, a.s.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje úhradu příspěvku na nadstandard dopravní
obslužnosti v rámci IDS JMK na rok 2017 ve výši 15.572,- Kč v prvním čtvrtletí
roku 2017.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 11: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
9.5. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s návrhem geometrického plán pro
oddělení pozemků pro chodník a inženýrské sítě v lokalitě u silnice na Otmarov.
Návrh GP je nyní na schvalování na katastrálním úřadě. GP byl vypracován dle
parametrů ústní dohody s vlastníky dotčených pozemků. GP bude sloužit pro řešení
vlastnictví pozemků v lokalitě u mlýna, které vyvolal zájem pana xxxxxxxx xxxxx
o realizaci přípojky NN ke stavebnímu pozemku v jeho vlastnictví. Zastupitelstvo obce
projednalo návrh darovací smlouvy, kterou pan xxxxxxx xxxx daruje obci pozemek
parc. č. 713/35, o výměře 83 m2, pan xxxxx xxxxxxxx pozemek parc. č. 713/34,
o výměře 15 m2 a paní xxxxxxx xxxxxxxxx pozemek parc. č. 713/33, o výměře 50 m2.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje darovací smlouvu a přijímá darem
pozemky oddělované GP č. 1032-50/2016: pozemek p.č. 713/35, o výměře 83 m2
od pana xxx. xxxxxxxx xxxxx, pozemek p.č. 713/34, o výměře 15 m2 od pana
xxxxx xxxxxxxx, pozemek p.č. 713/33, o výměře 50 m2 od paní xxxxxxx
xxxxxxxxx.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 12: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
9.6. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce ve věci žádosti xxxxxx xxxxxxxxxxx
o dokončení směn pozemků v souvislosti s výstavbou komunikací U Mlýna, že po
započtení upřesněné výměry pozemků oddělovaných pro chodník a sítě činí rozdíl cca
228 m2 ve prospěch xxxxxx xxxxxxxxxxx. Úkol starosta obce objedná znalecký posudek
na zjištění rozdílu ceny pozemků pro uskutečnění směny.
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Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí, že bude zadán znalecký posudek na
tržní cenu zvažované směny pozemků mezi obcí a p. xxxxxxxxxx.
9.7. Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 189 v k.ú.
Telnice u Brna o výměře 30 m2, jako venkovní zahrádku pro potřeby Restaurace
U Laštůvků s paní xxxxx xxxxxxxx.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje pronájem části pozemku p.č. 189 v k.ú.
Telnice u Brna o výměře 30 m2 za cenu 3.000,- Kč/ročně paní xxxx xxxxxxx,
xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx, IČ: xxxxxxxx a příslušnou Smlouvu o nájmu části
pozemku s účinností od 1.12.2016 na dobu neurčitou.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 13: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
9.8. Zastupitelstvo obce projednalo návrh kupní smlouvy, kterou obec prodává manželů
xxxxx a xxxxxx xxxxxx obecní pozemek p.č. 779/2 o výměře 60 m2 za cenu 31.898,- Kč.
xxxxx xxxxxx sdělila, že se s manželem dohodli na tom, že pozemek bude kupovat
přímo její manžel xxxx xxx. Ona sama se zdrží hlasování kvůli zjevnému střetu zájmů.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje prodej pozemku p.č. 779/2 v k.ú. Telnice
u Brna o výměře 60 m2 xxxxxx xxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx xxx. xxx, xxx xx
xxxxxxx, dat. nar. xx.x.xxxx a související Kupní smlouvu.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 14: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 1 (Bímová).
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
9.9. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výpověď pana xxxxxxx xxxxxxxxx týkající se
nájmu obecního pozemku p.č. 1227/2, zahrada o výměře 497 m2 v k.ú. Telnice u Brna.
Výpovědní lhůta bez udání důvodu je 3 měsíce, počne běžet 1. dnem následujícího
měsíce, tedy 1.12.2016.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí Výpověď nájmu pozemku p.č. 1227/2
v k.ú. Telnice u Brna pana xxxxxxxxx xxxxxxx.
9.10. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se znaleckým posudkem na pozemek p.č.
434 v k.ú. Telnice u Brna. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že pan
xxxxxxxx xxxxxxxx potvrdil ústně svůj souhlas s odhadnutou cenou obecního pozemku
p.č. 434 v k.ú. Telnice u Brna, o celkové výměře 19 m2. Zastupitelstvo obce Telnice
projednalo zveřejnění záměru na prodej tohoto pozemku.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí Znalecký posudek xxx. xxxxxxx
xxxxxx na cenu obecního pozemku p.č. 434 v k.ú. Telnice u Brna – 9.500,- Kč za
19 m2. Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením záměru na prodej tohoto
pozemku panu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na úřední desce.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 15: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
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9.11. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o nabídce společnosti DRFG na
investování volných finančních prostředků do nemovitostního fondu.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Telnice zamítá nabídku společnosti DRFG na investování
volných finančních prostředků.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 16: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
9.12. Ředitel školy Petr Gabrhel informoval zastupitelstvo obce, že vedoucí oddělení OŽP –
oddělení rozvoje venkova a zemědělství xxxx. xxxxx xxxxxxxx požaduje uvést
v důvodové zprávě obce k dotaci na Rozšíření kapacity jídelny a stravovací systém
v MŠ Telnice, že mezi pořizovaná zařízení byl včleněn i nový robot, který se v průběhu
roku pokazil a vyvstala tak naléhavá potřeba ho pro bezproblémový provoz kuchyně
zakoupit.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí kladné stanovisko vedoucí oddělení
OŽP – oddělení rozvoje venkova a zemědělství xxxx. xxxxx xxxxxxxx k důvodové
zprávě obce k dotaci na Rozšíření kapacity jídelny a stravovací systém v MŠ Telnice.
9.13. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu Regionu Cezava na
rok 2017 i s žádostí o vzájemné odsouhlasení rozpočtové položky do rozpočtu na rok
2017 a vzájemné odsouhlasení neinvestičního příspěvku na pojištění do rozpočtového
opatření v prosinci 2016.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje úhradu ročního neinvestičního členského
příspěvku DSO Region Cezava za rok 2017 ve výši 35.046,- Kč, úhrada bude
provedena v prvním čtvrtletí roku 2017.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 17: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje úhradu neinvestičního příspěvku na
pojištění DSO Region Cezava za rok 2017 ve výši 14.302,90 Kč, úhrada bude
provedena do 16.12.2016.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 18: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
9.14. Zastupitelstvo obce projednalo návrh kalkulace Vodárenské akciové společnosti, a.s.
týkající se vodného a stočného pro rok 2017. Cena vodného 35,50 Kč/m3 vč. DPH a
stočného 31,28 Kč/m3 vč. DPH zůstává stejné jako v roce 2016.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje kalkulaci Vodárenské akciové společnosti vodné a stočné na rok 2017 a související dodatky vzájemné smlouvy.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 19: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
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9.15. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s reakcí členek telnického KLASu na
anonymní stížnosti na praktickou lékařku a poštovní doručovatelku.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí Reakci členek telnického KLASu na
anonymní stížnosti na praktickou lékařku a poštovní doručovatelku.
9.16. Zastupitelstvo obce projednalo návrh dohody s Jihomoravským krajem o účasti na
auditu familyfriendlycommunity, kterého bychom se chtěli i po dohodě se sociální
komisí zúčastnit. Navrhuji jako pověřenou osobu Pavlu Chovancovou.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje účast obce Telnice na projektu Audit
Family friendly community, příslušnou Dohodu o účasti s Jihomoravským krajem
(IČ: 70888337) a jmenuje jako pověřenou osobu paní Pavlu Chovancovou.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 20: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
9.17. Zastupitelstvo obce projednalo žádost společnosti LB projekt, s.r.o. o souhlas
vlastníka pozemku s odnětím části pozemku p.č. 1092 v k.ú. Telnice u Brna o výměře
cca 91 m2 ze ZPF pro realizaci stavby "Telnice, U Rybníka - výstavba chodníku".
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce Telnice souhlasí s vynětím části pozemku p.č. 1092 v k.ú.
Telnice u Brna ze Zemědělského půdního fondu dle návrhu projektanta chodníku
LB projekt.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 21: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
9.18. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že Město Újezd u Brna přijalo do
pracovního poměru strážníka xx. xxxxxx xxxxxx. Činnost Městské policie Újezd u Brna
byla zahájena dnem 23. listopadu 2016.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o přijetí
strážníka xx. xxxxxxx xxxxxx do pracovního poměru s Městem Újezd u Brna. Činnost
Městské policie Újezd u Brna byla zahájena dnem 23. listopadu 2016.
9.19. Zastupitelstvo obce projednalo návrhy rámcové dohody o předsmluvním jednání a
darovací smlouvy se společností ČEPS, a.s. Dle návrhu darovací smlouvy poskytne
společnost ČEPS, a.s. obci peněžní dar ve výši 400.000,- Kč na realizaci stavby
„Stavební úpravy obecního úřadu Telnice - zajištění bezbariérového přístupu“.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 22:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Rámcovou dohodu o předsmluvním
jednání a darovací smlouvu se společností ČEPS, a.s. (IČ: 25702556).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 22: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
9.20. Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného
odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů se společností
ASEKOL a.s., která poskytne bezplatně dva kontejnery na drobné elektro. Kontejnery
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budou rozmístěny po obci, dohodnutá místa – nádražní čtvrť u bytovek, parkoviště
u Sokolovny.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 23:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného
odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů se společností
ASEKOL a.s. (IČ: 27373231).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 23: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
9.21. Zastupitelstvo obce projednalo návrh dodatku č. 13 ke smlouvě o zavedení a
následném vedení majetkové provozní evidence a o jejím předávání se společností
Vodárenská akciová společnost, a.s. ve výši 3.500,- Kč bez DPH.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 24:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Dodatek č. 13 ke smlouvě o zavedení a
následném vedení majetkové provozní evidence a o jejím předávání se
společností Vodárenská akciová společnost, a.s.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 24: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 24 bylo schváleno.
9.22. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o poděkování farnosti za schválení
mimořádné dotace ve výši 80.000,- Kč na opravu havarijního stavu stropu na chodbě
farní budovy.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí poděkování farnosti za mimořádný dar
v souvislosti s havarijním stavem stropu na faře.
9.23. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o instalaci nového informačního radaru
na ul. Draha místo zničeného radaru dopravní nehodou.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o instalaci
nového informačního radaru na ul. Draha – místo zničeného dopravní nehodou.
9.24. Zastupitelstvo obce projednalo reakci pana xxxxxx xxxxx na odpověď obce k žádosti
o odstranění zeminy z obecního pozemku p.č. 539, k.ú. Telnice u Brna v prostoru mezi
chodníkem a nemovitostí č.p. 8 v ulici V Dědině. xxx xxxxx, který zastupoval svého
syna, se dotázal starosty na jeho další komentář k obdrženému dopisu – starosta
obce řekl, že jej nebude více komentovat.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 25:
Zastupitelstvo obce schvaluje toto znění odpovědi: Vážení pane xxxxxx,
nesouhlasíme s Vámi uváděnými tvrzeními. Odstranění zeminy z obecního
pozemku p.č. 539 v k.ú. Telnice u Brna ze strany k domu č. p. 8 v ulici V Dědině
provedeme v rámci vstřícnosti.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 25: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 25 bylo schváleno.
9.25. Zastupitelstvo obce projednalo žádost společnosti Rybák – projektování staveb, spol.
s r.o. o vyjádření k PD II/380 Tuřany – Telnice – Moutnice a o souhlas s vydáním
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územního rozhodnutí. Zastupitelstvo obce uložilo předsedovi stavební komise
připravit návrh vyjádření obce.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí žádost společnosti Rybák –
projektování staveb, spol. s r.o. o vyjádření k PD II/380 Tuřany – Telnice – Moutnice
a o souhlas s vydáním územního rozhodnutí.
9.26. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s předběžným cenovým odhadem
pozemků v areálu Sokola pro plánovanou směnu pozemků. Odhad je zatím zpracován
v pracovní verzi, dokud nebudou provedeny geometrické plány. Pozemky TJ Sokol
782.000,- Kč, obecní pozemky 461.000,- Kč. Zjištěná cena oddělovaného pozemku
z pozemku parc.č. 736/1, ostatní plocha, a z pozemku parc.č. 736/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 655 pro obec Telnice a k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov ve
vlastnictví TJ Sokol, je 782.000,- Kč. Zjištěná cena oddělovaného pozemku z pozemku
parc.č. 733/1 orná půda, zapsaného na LV č. 10001 pro obec Telnice a k.ú. Telnice
u Brna, okres Brno-venkov, ve vlastnictví obce, je 461.000,- Kč. Pro provedení směny
oddělovaných pozemků bude nutno provést vynětí obecního pozemku parc.č. 733/1
orná půda, ze zemědělského půdního fondu. Starosta obce požádal zastupitele
o dodání historických podkladů pro podání žádosti na OŽP MěÚ Šlapanice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí chystanou Žádost starosty o rozhodnutí
v pochybnosti, kterou bude podávat na OŽP MěÚ ve věci zařazení pozemku p.č.
733/1 v k.ú. Telnice u Brna do Zemedělského půdního fondu.
9.27. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s oznámením Brněnského maďarského
občanského sdružení o konání veřejné akce u pomníku Kopjafa v obci Telnice dne
3.12.2016.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí Oznámení Brněnského maďarského
občanského sdružení o konání veřejné akce u pomníku Kopjafa – 3.12.2016.
9.28. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s pozvánkou MAS Slavkovské bojiště na
valnou hromadu, která se bude konat 28.11.2016.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí Pozvánku MAS Slavkovské bojiště na
valnou hromadu, která se bude konat 28.11.2016.
9.29. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s pozvánkou DSO Šlapanicko na valnou
hromadu, která se bude konat 13.12.2016.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí Pozvánku DSO Šlapanicko na valnou
hromadu, která se bude konat 13.12.2016.
9.30. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s pozvánkou DSO Region Cezava na
valnou hromadu, která se bude konat 2.12.2016.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí Pozvánku DSO Region Cezava na valnou
hromadu, která se bude konat 2.12.2016.
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9.31. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s přípravou informační brožury obce.
Doposud bylo vybráno za reklamu 69.250,- Kč, cena výtisku 2000 ks informační
brožury činí 65.000,- Kč (vč. DPH), dotisk zpěvníků 500 ks činí 5.000,- Kč (vč. DPH).
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 26:
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání informační brožury v ceně 65.000,- Kč vč.
DPH za 2.000 ks, dosavadní příjem za reklamu v této brožuře ve výši 69.250,- Kč a
dotisk Telnických hodových zpěvníků v počtu 500 ks za cenu 5.000,- Kč vč. DPH.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 26: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Miroslav
Homola nebyl hlasování přítomen.
Usnesení č. 26 bylo schváleno.
9.32. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s přípravou stolního kalendáře obce.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 27:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje vydání obecního stolního kalendáře
v počtu 700 ks v ceně 69.962,- Kč. Prodejní cena bude činit 100,- Kč.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 27: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Miroslav
Homola nebyl hlasování přítomen.
Usnesení č. 27 bylo schváleno.
9.33. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s náklady na adventní setkání se seniory.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 28:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje cenu za pohoštění pro seniory ve věku od
70 let v rámci Adventního setkání se seniory: 180,- Kč/os.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 28: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Miroslav
Homola nebyl hlasování přítomen.
Usnesení č. 28 bylo schváleno.
9.34. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že firma Sekanina – SEVUD provedla
opravu tří překopů asfaltového povrchu a podloží místní komunikace v ulici Hliníky na
obecním pozemku p.č. 1339/1 v k.ú. Telnice u Brna.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci o provedení opravy tří
překopů v ulici Hliníky.
9.35. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s 2. výzvou pana xxxxx xxxxxxx, majitele
čerpací stanice pro závlahy 6/7 v k.ů. Telnice u Brna, ke splnění povinnosti v souladu
s obč. zák. § 1084.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 29:
Zastupitelstvo obce Telnice na základě doporučení právního zástupce schvaluje
následující odpověď panu xxxxxxxxx: Dne 16. 11. 2016 Vás navštívil právní
zástupce obce Telnice. S ohledem na všechny okolnosti je obec v dobré víře, že
komunikace je ve vlastnictví obce. Pokud jste jiného názoru, obraťte se na
příslušný civilní soud s určovací žalobou na určení vlastnického práva.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 29: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 29 bylo schváleno.
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9.36. Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana xxxxx xxxxxxx na uhrazení škodní
události. Ve dnech 1.-9. května 2016 byly v Telnici prováděny opravy místních a
účelových komunikací formou vyřezání děr v asfaltovém povrchu a následném
zalepení teplou balenou asfaltovou směsí. Na základě telefonického a mailového
ohlášení pana xxxxx xxxxxxx (e-mail ze dne: 18. listopadu 2016) došlo k poškození
jeho osobního vozidla – RZ 6B7 0277, které vyžadovalo výměnu pneumatiky a seřízení
nápravy. Událost se odehrála na zpevněné účelové komunikaci z Telnice do Měnína.
Škoda byla vyčíslena přiloženými doklady: Servis vozidel s.r.o. (IČ: 29369193) – PDD –
16HP00016 na částku: 4.499,- Kč vč. DPH, xxxxx xxxxx (IČ: 68633921) – Daňovým
dokladem č. 1160345 na částku 900,- Kč vč. DPH. Celková škoda činí tedy 5.399,- Kč.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 30:
Na základě předloženého Protokolu o škodě schvaluje Zastupitelstvo obce
Telnice úhradu škody za poškození osobního auta ve výši 5.399,- Kč na účet xxxxx
xxxxxxx: 2951900003/0800.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 30: pro 7 hlasů, proti 1 (Miroslav Homola), zdržel
se 2 (Bímová, Kočí).
Usnesení č. 30 bylo schváleno.
9.37. Ředitel školy Petr Gabrhel informoval zastupitelstvo obce o poruše topení v nové
budově MŠ Telnice. Starosta obce prověří, zda je možné opravu uhradit z pojištění,
které má sjednáno obec u Kooperativy.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci o poruše topení v nové
budově MŠ Telnice.
9.38. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o orientačním termínu vánočního
vydání Telnického zpravodaje, které se bude věnovat především třídění odpadu, do
15. prosince 2016.
9.39. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že na internetové adrese
http://beta.kamtovyhodit.cz lze najít, do které popelnice patří různé druhy odpadu.
9.40. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o pozvánkách na Tvoření adventních
věnců (25.11.), házenou Telnice – Tišnov (26.11.), Páteční čtení dětem (každý pátek),
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu (27.11.), o sběru mobilních telefonů,
o pozvánkách na podzimní brigádu v areálu sokolovny (26.11.), turnaj v kuželkách
„O pohár starosty“ (26.11), Setkání dětí a mládeže (26.11.), pietní akt u pomníku
Kopjafa (3.12.), akce pořádané obcemi o.p.s. Mohyla míru – Austerlitz k 211. výročí
bitvy tří císařů, KLAS (6.12.), Mikulášskou nadílku (5.12.), Setkání se Svatým
Mikulášem (6.12.), Adventní posezení (11.12.), Halové mistrovství obce Telnice
v tenisové čtyřhře (30.12.), zájezd na divadelní představení do vánoční Prahy (17.12.),
muzikálovou pohádku v sálu sokolovny (18.12.), Vánoční minitrhy v areálu Sokola
(22.12.).
9.41.Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 8-2016.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 31:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje rozpočtové opatření č. 8-2016.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 31: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 31 bylo schváleno.
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9.42. Starosta obce pozval členy zastupitelstva obce na vánoční večeři, která se uskuteční
po zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2016. Z pracovních důvodů se omluvili
Pavel Oborný a Martin Kočí.
9.43. Pan xxx xxxxx se dotázal na dostupnost historie elektronické úřední desky (zákon
o obcích nepřipouští), na stavební povolení na výtah budovy OÚ (stavební povolení
bylo vydáno Stavebním úřadem Sokolnice), na rozdíl v cenách pronájmu obecního
pozemku pro účely zahrádky u Restaurace U Laštůvků a záboru veřejného
prostranství pro obchod s potravinami v budově bývalého koloniálu (cena pronájmu
byla stanovena v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce Telnice).

Ukončení zasedání zastupitelstva obce: ve 20:20 hod.

Termín příštího zasedání zastupitelstva obce byl předběžně stanoven na čtvrtek
15.12.2016 v 18 hod. Termín zasedání bude včas upřesněn a vyvěšen na úřední desce.

Zapisovatel:

Jiří Dudák

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

Martin Kočí

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

Kateřina Umlášková

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

František Kroutil

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

Ověřovatelé:

Starosta:

