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Z Á P I S č. 31 / 17
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 02.03.2017
Přítomno 9 členů zastupitelstva obce – viz příloha č.1 zápisu (prezenční listina).
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce v 1800 hod. Na začátku zasedání bylo
přítomno 7 členů zastupitelstva obce, veřejnost byla zastoupena 4 občany. 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 16.2.2017 do
2.3.2017 včetně. 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 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Omluveny Marie Fialová a Kateřina Umlášková.
Veřejnost byla zastoupena na jednání celkem 5 občany.
Program jednání uvedený na pozvánce:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Došlá pošta
4) Veřejná zakázka: stavební úpravy OÚ Telnice
5) Nabídka na výměnu oken
6) Nabídka na zateplení OÚ Telnice
7) Různé
Starosta obce Telnice přednesl návrh na upřesnění programu jednání o následující
konkrétní témata v bodě „Různé“:
Česká pošta
Změna č. 2 ÚP Telnice – XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
Změna č. 2 ÚP Telnice
Změna č. 2 ÚP Telnice – dodatek k SOD se zpracovatelem
Komunální technika
RP Podsazeničky – fakturace
Průtah II/380
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Telnice za rok 2016
Aktuální stav výběru místních poplatků
Nedostatek tašek na tříděný odpad
Protipovodňové opatření RAKOVEC
Stížnosti na kouřivost Princpartket
Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Telnice za rok 2016
Žádost Českého svazu včelařů
Žádost XXXXXX XXXXXX
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Informace o způsobu využití daru – ŘKF Telnice
Cyklostezka do nádražní čtvrti
Program rozvoje obce Telnice na období 2017-2022
Darovací smlouva pozemky od Sokola Telnice p.č. 737/2 a p.č. 733/4
Smlouva o budoucí darovací smlouvě
Školský obvod
Nový kartáč pro rider Husquarna
Žádosti o obecní dotace pro rok 2017 typu B
Výpověď – dětský lékař
Výsledky hospodaření obce v roce 2016
Žádost o povolení k odstřelu bobra
2x smlouva s OSA
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí
Vnitřní směrnice obce Telnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Nová směrnice – stravování zaměstnanců
Audit familyfriendlycommunity
Informace MP Újezd u Brna
Reakce SDH Telnice na neschválení žádosti – sběr šrotu
Žádost oddílu házené – sběr šrotu
Poděkování – Dobrý skutek za starý mobil
Informace – Dortiáda, Telnický zpravodaj
Pozvánky na kulturní a sportovní akce v obci
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje program jednání včetně upřesnění programu
jednání v bodě „Různé“ o jednotlivá výše uvedená témata.
 Hlasování o návrhu usnesení č.1: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Starosta obce navrhl určit zapisovatelem zápisu Jiřího Dudáka a ověřovatele zápisu Petra
Gabrhela 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 Petra Gabrhela a Josefa Hrazdíru.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 2: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
V 18:06 se na jednání dostavil člen zastupitelstva obce Miroslav Homola, od této chvíle
bylo přítomno 8 členů zastupitelstva obce.
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Kontrola usnesení a úkolů:

2.1. Starosta obce – jednat s Městem Újezd u Brna o dodatku k platné Veřejnoprávní
smlouvě mezi obcí Telnice a Újezd u Brna. – Splněno, zastupitelstvu města Újezd u Brna
byla napsána písemná žádost o uzavření dodatku.
2.2. Starosta obce – jednat s Českou poštou o možnosti navázání spolupráce ve věci
projektu Pošta Partner v budově OÚ Telnice. – Splněno, problematika bude probrána
v bodě „Různé“.
V 18:09 se na jednání dostavila členka zastupitelstva obce Pavla Chovancová, od této
chvíle bylo přítomno 9 členů zastupitelstva obce.
3.

Došlá pošta

3.1. Stavební úřad Sokolnice – kolaudační souhlas na stavbu nazvanou „Telnice u Brna
(Draha), rozšíření kabelového vedení NN, AGROZET“, na pozemku p.č. 1097, 1080/51,
1106/4, 1106/5, 1106/9, k. ú. Telnice u Brna. TEL-158/2017--Dr
3.2. Stavební úřad Sokolnice – územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu nazvanou
„Přístavba skladu železného materiálu" na pozemku p.č. 1478/1, 1479, 1482/3, 1482/4,
1564/8, 1564/4, 1482/6, 1482/5 k.ú. Telnice u Brna“ XXXX XXXXXXX). TEL-331/2017--Dr
3.3. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu –
rozhodnutí o zrušení územního rozhodnutí stavebního úřadu Sokolnice ze dne
26.8.2016 o umístění stavby: „Příjezdová komunikace k bytovému domu Telnice
u Brna“ na pozemcích parc.č. 986/1, 987/10, 959/3, 959/7, 961/2, 963/2 v k.ú. Telnice
u Brna. TEL-160/2017--Dr
3.4. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí – závazné stanovisko – souhlas
k trvalému odnětí ze zemědělského půdního fondu v k.ú. Telnice u Brna pro investiční
záměr výstavby: „Telnice u Rybníka – výstavba chodníku“ na části pozemku p.č. 1092
o celkové výměře 91 m2. TEL-161/2017—Dr
3.5. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí – rozhodnutí
o neudělení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. – povolení sběru a držení zvláště
chráněných živočichů. TEL-167/2017—Dr
3.6. Odvolání spolku Biokontakt z.s. proti rozhodnutí ve věci neudělení výjimky ze zákona
č. 114/1992 Sb. – povolení sběru a držení zvláště chráněných živočichů. TEL-308/2017Dr
3.7. TJ Sokol Telnice, oddíl házené – žádost o povolení sběru železného šrotu v naší obci na
přelomu měsíce dubna a května, výtěžek bude použit pro zajištění chodu všech
družstev oddílu. TEL-177/2017--Du
3.8. Město Újezd u Brna – sdělení o rozhodnutí Rady města o zařazení obcí Telnice a
Žatčany do spádového obvodu školy Újezd u Brna pro II. stupeň školské docházky. TEL185/2017—Du
3.9. Tělocvičná jednota Sokol Telnice – žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice
typu A ve výši 170.000,- Kč. TEL-190/2017—Du
3.10. Město Újezd u Brna – sdělení o rozhodnutí Rady města, aby spádovým obvodem školy
Újezd u Brna pro II. stupeň školské docházky byly obce Žatčany i Telnice. TEL192/2017—Du
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3.11. Sbor dobrovolných hasičů Telnice – žádost o sdělení, proč zastupitelstvo obce
nevyhovělo žádosti Sboru dobrovolných hasičů o povolení sběru železného šrotu
po obci dne 1.4.2017. TEL-201/2017—Dr.
3.12. E.ON Česká republika, s.r.o. – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne
07.03.2017 od 0800 do 1530 hod. Vypnutá oblast: Masarykovo náměstí č.p. 243 (obecní
úřad, pošta vinárna). TEL-211/2017--Dr
3.13. Allianz pojišťovna, a.s. – vyjádření ke škodní události č. 6016004122 poškození
radarového měřiče na ulici Draha v majetku obce. TEL-216/2017—Dr
3.14. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor ekonomický – informace o vyhlášení zákonů
č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, č. 24/2017 Sb., kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti,
č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných
financí ve Sbírce zákonů, nabytí účinnosti 21. února 2017. TEL-222/2017—Dr
3.15. XXXXXXX XXXXXXXXX – žádost o zpětvzetí žádosti o pronájem obecních pozemků p.č.
681 a p.č. 682, k.ú. Telnice u Brna za RD č.p. 263, ulice U Rybníka. TEL-235/2017—Du
3.16. XXXXXXXX XXXXXXXXX – žádost o pronájem obecních pozemků p.č. 681 o výměře 63
m2 a p.č. 682 o výměře 94 m2, k.ú. Telnice u Brna za RD č.p. 263, ulice U Rybníka. TEL296/2017--Du
3.17. Římskokatolická farnost Telnice – informace o způsobu využití daru od obce Telnice na
opravu stropu v budově fary. TEL-239/2017—Dr
3.18. XXXXX XXXXX – žádost o prodej částí obecních pozemků p.č. 945/1 a 946/4 v k.ú.
Telnice u Brna navazujících na zahradu – pozemek p.č. 724 v k.ú. Telnice u Brna
ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. TEL-266/2017—Dr
3.19. Policie ČR, obvodní oddělení Židlochovice – zpráva o bezpečnostní situaci v obci Telnice
za rok 2016. TEL-274/2017—Du
3.20. E.ON Česká republika, s.r.o. – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne
23.03.2017 od 0730 do 1530 hod., 24.03.2017 od 0700 do 1500 hod., 27.03.2017 od 0730
do 1530 hod. a 29.03.2017 od 0700 do 1600 hod. Vypnutá oblast: Hliníky, K Nádraží
mimo č.p. 191, Na Vilách včetně č.p. 163. TEL-283/2017—Dr, TEL-288/2017—Dr, TEL299/2017—Dr, TEL-335/2017--Dr
3.21. Krajský úřad JMK – informace o možnostech zapojení do připravovaného projektu
s názvem „Integrovaný protipovodňový varovný systém Jihomoravského kraje“ (IPVS),
který bude financovaný z evropských prostředků Operačního programu životního
prostředí. TEL-285/2017--Dr
3.22. Český svaz včelařů, ZO Sokolnice – žádost o finanční dar v roce 2017. TEL-292/2017--Dr
3.23. XXXXXXX XXXXXX – žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice ve výši 5.000,Kč – zájezd do Českého ráje. TEL-311/2017—Dr
3.24. Zápis z jednání ve věci pro záplavové území Rakovec – poldr – dne 1.3.2017 v pracovně
starosty města Újezd u Brna. TEL-324/2017—Dr
3.25. JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje – pozvánka na schůzku dne
10.3.2017o koordinaci vzpomínkových akcí spojených s napoleonským tažením na
území JMK. TEL-325/2017--Dr
3.26. Senergos, a.s. – oznámení o vstupu na pozemky p.č. 1539 v k.ú. Telnice u Brna a
p.č. 4736 v k.ú. Újezd u Brna z důvodu stavby „Sokolnice, obnova VN 137 a VN 130
(odbočky)“ ve stávající trase. Stavební úprava je vyvolána špatným technickým stavem
uzemnění a žádostí o připojení zákazníka z napěťové hladiny 22 kV. TEL-326/2017--Dr
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3.27. XXXXXX XXXXXX – žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice typu B ve výši
7.500,- Kč. TEL-329/2017--Du
3.28. Telnické sluníčko – žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice typu A ve výši
12.000,- Kč. TEL-330/2017—Du
3.29. XXXXXXXXX XXXX – souhlas s podmínkami odkupu obecního pozemku p.č. 1472/26
v k.ú. Telnice u Brna – předzahrádka v ulici K Nádraží. TEL-332/2017--Du
3.30. Intar, a.s. – žádost o vyjádření k územnímu souhlasu na stavbu „PVDSLM E04 B SOCE19
OK“ (zvýšení kvality optické infrastruktury). TEL-336/2017—Du
3.31. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí – rozhodnutí o zastavení správního
řízení ve věci schválení manipulačního řádu stávajícího vodního díla pod názvem
„Závlahová nádrž „Merecký“ k. ú. Telnice“. TEL-161/2017—Dr
4.

Veřejná zakázka: stavební úpravy OÚ Telnice

Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o jednání hodnotící komise na posouzení
nabídek pro výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu: „Stavební úpravy OÚ
Telnice”, které se uskutečnilo dne 10. 2. 2017. V řádném termínu byly doručeny celkem 3
nabídky, bylo konstatováno, že všichni 3 uchazeči splinili kvalifikaci i požadavky zadavatele.
Nejnižší nabídkovou cenu nabídla firma OTIS, a.s., Břeclav ve výši 1,022.450,- Kč včetně DPH.
1. OTIS, a.s., Břeclav (IČ: 42324254)
nabídková cena
2. SKR stav, s.r.o., Brno
nabídková cena
3. Moravská stavební unie – MSU, s.r.o., Brno (IČ: 48529303)
nabídková cena

845.000,--- Kč bez DPH
1,349.354,16 Kč bez DPH
1,180.029,--- Kč bez DPH

Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí zápis hodnotící komise veřejné zakázky
Stavební úpravy OÚ Telnice ze dne 17.2.2017. Zastupitelstvo obce schvaluje
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky – OTIS, a.s. (IČ: 42324254) –
cena 845 000 Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje související kupní
smlouvu s touto společností.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 3: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5.

Nabídka na výměnu oken

Zastupitelstvo obce projednalo cenové nabídky na výměnu zbývajících starých
dřevěných oken budovy OÚ Telnice za nová plastová. Byly posuzovány 3 nabídky na
9 poptávaných oken: ŠenkOkna 80.827,- Kč vč. DPH, PRAMOS 78.620,- Kč vč. DPH a NKS
Okna s.r.o. 67.347,27 Kč vč. DPH. Nabídka vítězného dodavatele firmy NKS Okna s.r.o.: byla
doplněna o 1 okno v Šatlavě a 1 dveře do dvora za cenu 21.781,23 Kč vč. DPH, cena celkem:
89 128,50 Kč vč. DPH. Předpokládaný termín zahájení výměny oken po telnických hodech.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí výsledky poptávkového řízení na
výměnu oken v budově OÚ Telnice. Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nabídku
společnosti NKS Okna s.r.o. (IČ: 27745635) a příslušnou Smlouvu o dílo.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 4: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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Nabídka na zateplení OÚ Telnice

Starosta obce oslovil několik zednických skupin s žádostí o podání nabídky na práci na
zateplení budovy OÚ Telnice. Vzhledem k časovým i organizačním možnostem byla podána
pouze jedna nabídka (práce mají probíhat několik měsíců v letošním roce). Zastupitelstvo
obce projednalo cenovou nabídku živnostníka XXX XXXXXX XXXXXXXXX, který nabízí za
provedení prací s polystyrénem na ploše 523 m2 cenu 249.200,- Kč. Materiál by si obec pořídí
ve vlastní režii – tzn. na základě poptávkového řízení by byl vybrán nejlevnější dodavatel, to
samé v případě zapůjčení lešení. Klempířské práce (vč. materiálu) by provedla obec vlastním
zaměstnancem XXX XXXXXXXX.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nabídku XXXX XXX XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX a objednává zednické práce na zateplení fasády budovy OÚ
Telnice s provedením od 1. července 2017 do 30. listopadu roku 2017 v ceně
249.200,- Kč za 523 m2 plochy pláště budovy.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 5: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
7.

Různé

7.1. Oblastní vedoucí České pošty, s.p. provedl prezentaci projektu Pošta Partner. Po
prezentaci zodpovídal zástupce pošty dotazy zastupitelů, na přímý dotaz na výši
nákladů za provoz pošty však nebylo odpovězeno. Starosta obce přislíbil pozvat na
poradu zastupitelů starostu obce Měnín, kde Pošta Partner již funguje.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku České pošty na spolupráci při zavedení
projektu Pošta Partner v naší obci.
7.2. Zastupitelstvo obce projednalo žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, která dosud
zajišťovala obecnímu úřadu Telnice splnění kvalifikačních požadavků pro výkon
územně plánovací činnosti na změně č. 2 územního plánu Telnice, o ukončení
spolupráce ze zdravotních důvodů.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí ukončení spolupráce s XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, která zajišťovala obecnímu úřadu Telnice splnění
kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti na změně č. 2
územního plánu Telnice.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 6: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7.3. Zastupitelstvo obce projednalo návrh příkazní smlouvy s fyzickou osobou oprávněnou
k výkonu územně plánovací činnosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, která bude nově
zajišťovat obecnímu úřadu Telnice splnění kvalifikačních požadavků pro výkon
územně plánovací činnosti na změně č. 2 územního plánu Telnice za odměnu ve výši
celkem 68.000,- Kč. Odměna nezahrnuje náklady na dopravu a přepravu příkazníka,
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kdy tento má nárok na proplacení cestovních náhrad (použití motorového vozidla,
veřejného dopravního prostředku) souvisejících s plněním předmětu této smlouvy.
Pro případ použití motorového vozidla je stanovena sazba 7,- Kč/km a v případě
proplacení času přepravy je sazba stanovena na 50,- Kč/hod. V případě, že k řádnému
plnění předmětu smlouvy bude třeba mimořádných jednání a poradenského servisu
(např. účast na dohodovacích jednáních s dotčenými orgány v případě nesouhlasných
stanovisek, výzvy k doplnění stanovisek dotčených orgánů, větší počet námitek a
připomínek apod.) má příkazník nárok na odměnu v hodinové sazbě 500,- Kč.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje uzavření smlouvy s fyzickou osobou
oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXX: XXXXXXXXX dle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších
předpisů, která bude nově zajišťovat obecnímu úřadu Telnice splnění
kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti na změně č. 2
územního plánu Telnice.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 7: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
7.4. Zastupitelstvo obce projednalo možnost požadovat výkon územně plánovací činnosti
ve věci pořizování změny č. 2 územního plánu Telnice dle § 6 odst. 1 písm. c)
stavebního zákona po obecním úřadu obce s rozšířenou působností (úřadu územního
plánování) tedy Městském úřadu Šlapanice.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Telnice rozhodlo že, i nadále nebude požadovat výkon
územně plánovací činnosti ve věci pořizování změny č. 2 územního plánu Telnice
dle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona po obecním úřadu obce s rozšířenou
působností (úřadu územního plánování) tedy Městském úřadu Šlapanice.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 8: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
7.5. Zastupitelstvo obce projednalo zadání Změny č. 2 územního plánu obce Telnice podle
§ 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění, (stavební zákon).
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zadání změny č. 2 územního plánu
Telnice dle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 9: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
7.6. Zastupitelstvo obce projednalo návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování
Změny č. 2 územního plánu Telnice se společností AR projekt, s.r.o., z důvodů
vypracování vlivů na životní prostředí SEA (požadavek JMK k zadání změny) a převodu
dat do datového modelu kraje (nutné v případě žádosti o dotaci). OŽP JMK jako
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dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí uplatňuje požadavek na
vyhodnocení vlivů „Návrhu změny č. 2 ÚP Telnice“ na životní prostředí („SEA
vyhodnocení“). Toto SEA vyhodnocení musí být zpracováno osobou s autorizací podle
§ 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Rámcový obsah SEA vyhodnocení
je uveden v příloze stavebního zákona.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zpracování
změny č. 2 územního plánu Telnice se společností AR Projekt, s.r.o. (IČ:
63496992).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 10: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
7.7. Zástupce společnosti Avistech s.r.o. provedl prezentaci univerzálního multifunkčního
nakládače značky Avant 225 včetně příslušenství. Cena nakládače včetně dopravy a
zaškolení obsluhy činí 535.632, Kč bez DPH. Nářadí k nakládači je možno buď zakoupit
samostatně, nebo vypůjčit v půjčovně při méně častém použití. Díky půjčovně nemusí
být nářadí pořizováno a mohou být ušetřeny finanční prostředky na jeho zakoupení.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí nabídku komunální techniky Avant.
7.8. Zastupitelstvo obce projednalo návrh společnosti AR projekt, s.r.o. na vyfakturování
dosud odvedených prací na regulačním plánu plochy Z4 dle smlouvy o dílo ze
5.8.2013. Práce byly přerušeny v lednu 2014 z důvodu nutného provedení
pozemkových úprav. Nyní se vyskytla další komplikace, pozemky v majetku církve.
Proto AR projekt navrhuje úhradu dosud provedených prací a to v rozsahu: 115 hod. x
300,- Kč = 34.500,- Kč + DPH.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje úhradu částky 34.500,- Kč za provedené
práce na základě Smlouvy o dílo ze dne 5.8.2013 společnosti AR projekt, s.r.o.
(IČ: 63496992).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 11: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
7.9. Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy o právu provést stavbu s názvem
„II/380 Telnice průtah“ na obecních pozemcích p.č. 1575, 739/2, 287/7 a 21/3 v k.ú.
Telnice u Brna.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o právu stavbu se Správou a
údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje (IČ:
70932581) ve věci realizace projektu II/380 Telnice průtah na dotčených
pozemcích p.č. 1575, 739/2, 287/7 a 21/3 v k.ú. Telnice u Brna.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 12: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
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7.10. Ředitel školy seznámil zastupitelstvo obce s účetní závěrkou ZŠ a MŠ Telnice za rok
2016.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje bez výhrad řádnou účetní závěrku
sestavenou ke dni 31.12.2016 za rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Telnice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (IČ:
75022621).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 13: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
7.11. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s aktuálním stavem výběru místních
poplatků za rok 2017. Popelnice: předpis 818.752,- Kč, vybráno 512.250, Kč (62,56 %),
psi: předpis 818.752,- Kč, vybráno 512.250, Kč (61,19 %), pozemky: předpis 74.604,Kč, vybráno 14.787,- Kč (19,82 %).
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o stavu výběru
místních poplatků za rok 2017.
7.12. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že všechny objednané tašky na tříděný
odpad byly rozdány (kromě 2 vzorových sad), evidujeme žádosti o 67 ks malých tašek
a 40 ks velkých tašek.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Telnice souhlasí s doobjednáním 120 ks malých a 60 ks
velkých tašek na tříděný odpad, společnost Ekokom nepotvrdila, jestli bude
možné tašky v letošním roce znovu dodat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 14: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
7.13. Starosta obce podal informaci o jednání starostů obcí v regionu okolo řeky
Litavy / Cezavy ve věci plánovaného protipovodňového opatření – poldr na toku
Rakovec mezi obcemi Tučapy a Komořany.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informace z jednání starostů obcí
v regionu okolo řeky Litavy / Cezavy ve věci plánovaného protipovodňového
opatření Rakovec.
7.14. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s vyjádřením společnosti Princ Parket
k nadměrné kouřivosti komínu. Od loňského roku mají nainstalován nový kotel od
renomované firmy ELBH, vyráběný pod rakouskou licencí a to s výkonem 250 KW. Při
plně automatizovaném systému spalování nedochází k žádné kouřivosti spalin. Ke
krátkodobé kouřivosti dochází při zatápění, kdy je komín studený. Ke zvýšené
kouřivosti také může ještě dojít při manuálním přikládáním masívního dřeva kotle. Po
neúspěšných reklamacích u výrobce kotle na kouřivost, museli přejít na 100 % topení
na automatiku s vyloučením manuálního topení. Omlouvají se tímto všem telnickým
občanům za krátkodobé znečištění ovzduší. V nynější době dokončují stavbu nové
výrobní haly. Po umístění výrobní technologie a kolaudaci rádi pozvou zastupitelstvo
obce i Telnické občany na prohlídku moderního závodu.
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Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí dopis společnosti Princ parket s.r.o. ve
věci stížností na kouřivost komínu výrobní haly v Telnici.
7.15. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se zprávou Policie ČR, obvodní oddělení
Židlochovice o bezpečnostní situaci v obci Telnice za rok 2016.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí Zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci
v obci Telnice za rok 2016.
7.16. Zastupitelstvo obce projednalo žádost Českého svazu včelařů i návrh darovací
smlouvy o poskytnutí finanční hotovosti ve výši 5.000,- Kč.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,Kč Českému svazu včelařů z.s., základní organizace Sokolnice (IČ: 72024739) a
příslušnou darovací smlouvu.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 15: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
7.17. Zastupitelstvo obce projednalo žádost XXXXX XXXXXXX o prodej částí obecních
pozemků p.č. 945/1 a 946/4 v k.ú. Telnice u Brna navazujících na zahradu – pozemek
p.č. 724 v k.ú. Telnice u Brna ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí žádost XXXXXX XXXXXX na prodej části
obecního pozemku p.č. 945/1 a 946/4 v k.ú Telnice u Brna a vyzývá jej k úhradě
kauce ve výši 5 000 korun a sepsání čestného prohlášení.
7.18. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s informací Římskokatolické farnosti
Telnice o způsobu využití finančního daru z roku 2016.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci Římskokatolické farnosti
Telnice o způsobu využití finančního daru z roku 2016.
7.19. Zastupitelstvo obce projednalo žádost společnosti MSS – projekt s.r.o. o ukončení
zakázky „Výstavba cyklostezky v obci Telnice“ a úhradu provedených prací ve výši
55.902,- Kč.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Dohodu o ukončení zakázky „Výstavba
cyklostezky v obci Telnice“ se společností MSS – projekt s.r.o. (IČ: 26849836) a
úhradu provedených prací ve výši 55.902,- Kč.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 16: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
7.20. Zastupitelstvo obce projednalo Strategický dokument obce Telnice, který připravila
MAS Slavkovské bojiště na základě získaných informací od občanů. Smyslem tvorby
bylo na základě popisu situace v obci, názoru občanů a diskuse pracovní skupiny
formulovat představy o budoucnosti obce včetně navržení aktivit, které pomohou
tyto představy dosáhnout. Tento dokument byl vytvářen na období let 2017–2022.
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Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí návrh znění Programu rozvoje obce
Telnice na období 2017-2022 a pověřuje starostu obce zveřejněním na úřední desce
a internetových stránkách obce do příštího zasedání Zastupitelstva obce Telnice.
7.21. Zastupitelstvo obce projednalo návrh darovací smlouvy, kterou Tělocvičná jednota
Sokol Telnice bezplatně převádí vlastnické právo k nemovitostem – pozemkům p.č.
737/2 o výměře 33 m2, 733/4 o výměře 19 m2, v k.ú. Telnice u Brna, odděleným na
základě geometrického plánu č. 961-30/2014, na Obec Telnice.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí darovaných pozemků p.č. 737/2 a 733/4
v k.ú. Telnice u Brna vzniklých na základě geometrického plánu č. 961-30/2014
vyhotoveného XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a schváleného dne 16. 9. 2014 XXXX
XXXXXXXXX XXXXXXX pod č. 44/2014 a jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 655
vedeném pro obec Telnice, katastrální území Telnice u Brna u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj. Zastupitelstvo obce schvaluje příslušnou darovací
smlouvu. Náklady spojené s návrhem na vklad uhradí obec Telnice.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 17: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
7.22. Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací, kterou
společnost Umělecká kovárna Vytopil, s.r.o. daruje bezplatně připravovaný vodovod
ke kovárně po jeho realizaci obci.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací se
společností Umělecká kovárna Vytopil, s.r.o. (IČ: 29243271).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 18: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
7.23. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s rozhodnutím rady města Újezd u Brna
o zařazení obcí Telnice a Žatčany do spádového obvodu školy Újezd u Brna pro
II. stupeň školské docházky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí souhlas Rady města Újezd u Brna ve věci
školského obvodu pro žáky II. stupně ZŠ z Telnice. Pověřuje starostu obce jednáním
s městem Újezd u Brna ve věci příslušné vzájemné smlouvy a přípravy odpovídající
obecně závazné vyhlášky.
7.24. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že došlo k poruše na stroji Husquarna
rider (traktor – sekačka) s kartáčem. V opravně bylo zjištěno, že zcela odešla
převodovka, takže odhadovaná cena za opravu kartáče (převodovky a souvisejících
součástí) činí cca 30,- tis. Kč. Po slevě byla nabídnuta cena na nový kartáč (s tím, že
nám ten původní nechají na náhradní díly) ve výši cca 45,- tis. Kč vč. DPH, ten bude
mít samozřejmě novou záruku. S ohledem na sněžení bylo nutno zakoupit nový kartáč
pro provádění údržby chodníků, kartáč byl dodaný v pondělí 6.2.
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Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje pořízení nového kartáče pro rider
Husquarna v ceně od společnosti Alfatek (IČ: 29203465).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 19: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
7.25. Zastupitelstvo obce projednalo následující žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2017
typu B z rozpočtu obce Telnice: žádost KXXXXXXXXXXXXX o dotaci výši 5.000,- Kč na
zájezd do Českého ráje ve dnech 8. – 10. září, žádost XXXXXX XXXXX o dotaci výši
7.500,- Kč na zajištění dopravy na Sportovně turistický víkend v Peci pod Sněžkou
určený dětem 1. – 5. ročníku ZŠ v termínu 5. – 8. května.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na zájezd do Českého ráje ve výši 5.000,- Kč a
příslušnou Veřejnoprávní smlouvu.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 20: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace typu B z rozpočtu obce Telnice
XXXX XXXXX XXXXXX ve výši 7.500,- Kč na zajištění dopravy na Sportovně
turistický víkend pro děti v Krkonoších a příslušnou Veřejnoprávní smlouvu.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 21 pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 1 (Bímová).
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
7.26. Zastupitelstvo obce projednalo ústní žádost Miroslava Homoly jménem KLAS Telnice
a Pobočného spolku zdravotně postižených Brněnska, z.o. Telnice na úhradu dopravy
na zájezd seniorů v letošním roce. Zúčastnit se budou moci všichni telničtí senioři.
Obec by tento zájezd s uvedenými organizacemi spolupořádala.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 22:
Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu dopravy na zájezd seniorů v roce 2017.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 22: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
7.27. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o tom, že společnost Sdružené ordinace
Sokolnice, s.r.o. podala výpověď nájemní smlouvy na pronájem ordinace praktického
lékaře pro děti a dorost na adrese Palackého č.p. 402.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy společnosti
Sdružené ordinace Sokolnice s.r.o. (IČ: 04268075).
7.28. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o výsledku hospodaření obce v roce
2016. Celkové příjmy za rok 2016 činí 22.331.486,62 Kč, celkové výdaje za rok 2016
vč. 1 mil. úvěru činí 20.617.460,86 Kč. Kladný výsledek hospodaření je +1.714.026,Kč.
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Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o výsledku
hospodaření obce v roce 2016.
7.29. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že na základě dohody s Mysliveckým
spolkem Telnice byla dne 14. února 2017 zaslána žádost na Jihomoravský kraj
o povolení k odstřelu bobra, přičemž samotného odstřelu by se ujali telničtí myslivci.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o zaslané
žádosti na Jihomoravský kraj o povolení k odstřelu bobra.
7.30. Zastupitelstvo obce projednalo návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném
provozování hudebních děl VP_2017_2325 (Čaj o páté – 300,- Kč bez DPH, DH
Polančanka 855,- Kč bez DPH) ve výši 1.398,- Kč včetně DPH se spolkem OSA –
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 23:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování
hudebních děl VP_2017_2325 se spolkem OSA – Ochranný svaz autorský pro
práva k dílům hudebním, z.s. (1.398,- Kč vč. DPH).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 23: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
7.31. Zastupitelstvo obce projednalo návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném
provozování hudebních děl VP_2017_18738 (místní rozhlas) ve výši 9.318,- Kč včetně
DPH se spolkem OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 24:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování
hudebních děl VP_2017_18738 se spolkem OSA – Ochranný svaz autorský pro
práva k dílům hudebním, z.s. (9.318,- Kč vč. DPH).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 24: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 24 bylo schváleno.
7.32. Zastupitelstvo obce projednalo dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BOA-VZ-11/2017. Počet pracovních míst 4
celkem, na dobu od 1.3.2017 do 28.2.2018.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 25:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje dohodu o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného
ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BOA-VZ-11/2017.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 25: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 25 bylo schváleno.
7.33. Zastupitelstvo obce projednalo návrh Vnitřní směrnice obce Telnice k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu. Kategorie veřejných zakázek malého rozsahu dle
předpokládané hodnoty a předmětu plnění: I. kategorie do 49.999,- Kč bez DPH –
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dodávky, služby a stavební práce, II. kategorie od 50.000,- Kč do 99.999,- Kč bez DPH
– dodávky, služby a stavební práce, III. kategorie od 100.000,- Kč do 499.999,- Kč bez
DPH – dodávky, služby a stavební práce, IV. kategorie od 500.000,- Kč do 2.000.000,Kč bez DPH – dodávky a služby a od 500.000,- Kč do 6.000.000,- Kč bez DPH –
stavební práce.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 26:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Vnitřní směrnici obce Telnice k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 1. dubna 2017.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 26: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 26 bylo schváleno.
7.34. Zastupitelstvo obce projednalo návrh Vnitřní směrnice pro poskytování příspěvku na
stravování zaměstnanců obce Telnice. Původní stav 70,- Kč / den (podíl obce 38,Kč / den), navrhovaný stav 80 Kč/den (podíl obce 44,- Kč / den). Odhadované roční
navýšení činí 10.500,- Kč (6,- Kč x 250 dní x 7 zaměstnanců) – záleží na reálném počtu
zaměstnanců v daném okamžiku a zájmu jednotlivých osob o příspěvek na stravování.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 27:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Vnitřní směrnici pro poskytování příspěvku
na stravování zaměstnanců obce Telnice s účinností od 3. března 2017.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 27: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 27 bylo schváleno.
7.35. Místostarostka obce Pavla Chovancová podala zprávu o přípravě auditu
familyfriendlycommunity v naší obci. 16. února 2017 se v zasedací místnosti
Obecního úřadu uskutečnil I. Workshop k projektu auditu familyfriendlycommunity.
Na setkání se dostavilo celkem 17 účastníků. Projektová skupina k auditu má 11
členů: František Kroutil, Pavla Chovancová, Marie Fialová, Kateřina Umlášková,
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX. Workshopu se zúčastnila XXXXXXXXXXXXXXXXXX
– poradkyně k audiu, která byla naši obci přidělena. Na tomto hodnotícím workshopu
měla projektová skupina, za pomoci přítomné veřejnosti, vytvořit souhrn všech
stávajících prorodinných opatření a aktivit, které přispívají ke spokojenému životu
v naší obci a to napříč všemi generacemi. Pro auditní proces jsou klíčová různá životní
období, kterými se projektová skupina v průběhu celého workshopu zabývala
(těhotenství a narození dítěte, rodina s kojencem, malé dítě do 3 let, dítě v mateřské
škole, dítě školního věku, mladý člověk v procesu vzdělávání, období po aktivním
rodičovství, senioři). V každém životním období nebyly opomenuty osoby se
zvláštními potřebami. Projektová skupina zhodnotila současný stav aktivit v obci,
které byly zapsány do projektové zprávy. Projektová skupina se rovněž dohodla na
způsobech zapojení obyvatel obce, které bude probíhat formou dotazníků v případě
dospělých, menší děti předají svoje náměty pomocí výtvarných technik, starší děti se
budou moci vyjádřit slohovou prací na dané téma.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu místostarostky obce Pavly Chovancové
o přípravě auditu familyfriendlycommunity v Telnici.
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7.36. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o zprávě MP Újezd u Brna o černých
skládkách, nalezené injekční stříkačce a uhynulé volavce. Obec Telnice bude
v závislosti na počasí provádět postupný úklid černých skládek.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace Městské policie Újezd u Brna
o černých skládkách, nalezené injekční stříkačce a uhynulé volavce.
7.37. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s reakcí SDH Telnice na neschválení
žádosti o provedení sběr šrotu. SDH požaduje sdělení, proč zastupitelstvo obce
nevyhovělo žádosti Sboru dobrovolných hasičů o povolení sběru železného šrotu.
Místostarosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 28:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující text odpovědi: Členové zastupitelstva
obce neměli při projednávání žádosti jednotný názor na danou problematiku,
pro schválení žádosti nehlasovala nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva obce. SDH Telnice si může podat žádost o dotaci stejně jako každý
jiný telnický spolek. Výsledek hlasování o poskytnutí dotace však nelze nikdy
předem předpokládat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 28: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 28 bylo schváleno.
7.38. Zastupitelstvo obce projednalo žádost oddílu házené TJ Sokol Telnice o povolení
sběru železného šrotu v naší obci na přelomu měsíce dubna a května, výtěžek bude
použit pro zajištění chodu všech družstev oddílu. Během diskuze nedospělo
zastupitelstvo k jednotnému názoru na provedení sběru železného šrotu v naší obci.
Proto bylo přistoupeno k hlasování o žádosti.
Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení č. 29:
Zastupitelstvo obce Telnice souhlasí s uskutečněním sběru železného šrotu na
účet obce Telnice na přelomu měsíce dubna a května 2017 ve spolupráci
s oddílem házené TJ Sokol Telnice.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 29: pro 5 hlasů (Oborný, Bímová, Kočí, Dudák,
Homola), proti 0, zdržel se 4 (Kroutil, Chovancová, Hrazdíra, Gabrhel).
Usnesení č. 29 nebylo schváleno.
7.39. Starosta obce poděkoval za spolupráci všem občanům na akci „Dobrý skutek za starý
mobil!“, kterou pořádal DSO Region Cezava. V naší obci bylo sesbíráno celkem 193
mobilů. Výtěžek sbírky byl společností ASEKOL věnován Domovu pro postižené děti
LILA Otnice.
7.40. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o účasti v soutěži Dortiáda s Kometou,
o termínu uzávěrky dubnového zpravodaje 1. března 2017.
7.41. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o pozvánkách na burzu jarního a letního
oblečení, sportovních potřeb a kočárků (26.03.), na ministrantský turnaj P. Václava
Drboly (01.04.), na Sportovně turistický víkend pro děti v Peci pod Sněžkou (05.05.–
08.05.), na zájezd do Českého ráje (08.09.–10.09.), na setkání KLAS (14.03.), na
IX.ročník futsálového turnaje „O pohár starosty obce Telnice 2017“ (04.03.), na Postní
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duchovní obnovu s otcem biskupem Pavlem Konzbulem (19.03.), na očkování psů
(25.03.), na ministrantský tábor „Babice 2017“ (23.07.-30.07.), na sbírku „Kola pro
Afriku“ (do konce března 2017), na Valnou hromadu TJ Sokol Telnice (25.03.), na letní
dětský tábor „Cesta do pravěku“ (15.-23.07.), na sportovní kemp se zaměřením na
házenou (21.08.-25.08. a 28.08.-01.09.).
7.42. Starosta obce informoval, že termín příštího zasedání zastupitelstva obce je
předběžně stanoven na čtvrtek 6.4.2017 v 18 hod. Termín zasedání bude včas
upřesněn a vyvěšen na úřední desce.
Ukončení zasedání zastupitelstva obce: ve 22:45 hod.

Zapisovatel:

Jiří Dudák

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

Petr Gabrhel

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

Josef Hrazdíra

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

František Kroutil

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

Ověřovatelé:

Starosta:

