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Z Á P I S č. 36/ 17
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 07.09.2017
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, omluveni Miroslav Homola, Josef Hrazdíra, Pavla
Chovancová a Martin Kočí přijdou později. Veřejnost byla zastoupena 3 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 31.08.2017 do 07.09.2017
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 obce (z celkového počtu 11 všech členů
zastupitelstva obce), takže zastupitelstvo obce je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona
o obcích).
Veřejnost byla na jednání zastoupena celkem 3 občany.
Program jednání uvedený na pozvánce:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Došlá pošta
4) Česká pošta v Telnici
5) Systém třídění odpadů
6) Inventarizace obecních pozemků
7) Různé
Návrh na změnu programu uvedenému na pozvánce nebyl podán.
Starosta obce Telnice přednesl návrh na doplnění programu jednání v bodě 6)
Inventarizace obecních pozemků:
XXXXXXXXXXXXXXXX vs. XXXXXXXXXXXXXX
Prodej části pozemku p.č. 647/1 XXXXXXXXXXXXXXXXX
a na doplnění programu jednání v bodě 7) Různé:
Smlouva o vzájemné propagaci – Kometa Group
XXXXXXXXXXXXX - hlavní řad vodovodu
Veřejná zakázka - Výběr projektanta na sportovní halu
Zabezpečení budov - MŠ Telnice
ČEPS – pozemky u rozvodny
Cirkus Variete Cramer
Smlouva o spolupráci Obec Blatnička
Úhrada za výlep - sněmovní volby 2017
Dopis XXXXXXXXXXXXX
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Projekt „Česká obec“
Označení budovy OÚ
Kupní smlouva - nové parapety OÚ Telnice
Zájezd do Cífera - autobus
Nová lampa VO
IDS JMK 2018 – nadstandard
Licenční smlouva - Aura-Pont s.r.o.
Kanalizační přípojka kauza - koloniál
Dopis manželů Hebelkových
Chodník – U Rybníka XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Veřejné osvětlení žádost p. XXXXXXX
Nabídka paní XXXXXXXXXXXX
Zateplení budovy OÚ
Návrh dohody s Labtechem
Bublinková folie do haly
Veřejnoprávní smlouva s Městem Újezd u Brna
Městská policie Újezd u Brna úřední den
Žádost Telnického folklorního spolku
Nedostatek vody v potoce
Hromosvod budovy OÚ
Zrušení rozhodnutí o umístění stavby „Telnice, U Rybníka – výstavba chodníku“
Stanoviska k návrhu změny č. 2 územního plánu Telnice
Stavební povolení na stavbu Rekonstrukce místní komunikace – Masarykovo nám. – ulička
Žádost Orla jednoty Telnice
INFORMACE – Telnický zpravodaj
POZVÁNKY
PODĚKOVÁNÍ
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje program jednání a doplnění programu
v bodech 6) Inventarizace obecních pozemků a 7) 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 podal návrh na zapisovatele zápisu Jiřího Dudáka a na ověřovatele zápisu
Leonu Bímovou a Petra Gabrhela. Nebyl podán jiný návrh.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje zapisovatelem zápisu Jiřího Dudáka a
ověřovatele zápisu Leonu Bímovou a Petra Gabrhela.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 2: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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Kontrola usnesení a úkolů:

2.1. Starosta obce – aktualizovat reálný přehled nákladů na provoz poštovních služeb pod
hlavičkou obce. Částečně splněno, bude probráno v bodě 4).
2.2. Starosta obce – zajistit nabídku na klimatizační jednotku pro poštovní místnost.
O nabídku bylo zažádáno, nabídka zatím nebyla doručena.
2.3. Místostarosta obce – zajistit nabídky na provedení hromosvodu budovy OÚ dle
zpracované projektové dokumentace. Úkol splněn. Bude probráno v různém.
2.4. Starosta obce – připravit návrh smlouvy o spolupráci se společností Labtech.
V současné době se upřesňují podmínky smlouvy. Bude probráno v různém.
2.5. Starosta obce – požádat o návštěvu zasedání zastupitelstva města Újezd u Brna
v souvislosti se žádostí o změnu Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů obecní policie.
Úkol trvá, zatím se zasedání zastupitelstva města Újezd u Brna neuskutečnilo.
2.6. Starosta obce – projednat celkovou koncepci nově navržené zástavby 7 rodinných
domů na ulici Hliníky s investorem. Úkol trvá.
V 18:06 se na jednání dostavil člen zastupitelstva obce Martin Kočí, od této chvíle bylo
přítomno 8 členů zastupitelstva obce.
3.

Došlá pošta

3.1. KORDIS JMK, a.s. – sdělení o výši příspěvku na financování systému IDS JMK na rok
2018, která činí tak, jako dosud 50,- Kč na jednoho obyvatele. TEL-1007/2017-Dr
3.2. KORDIS JMK, a.s. – informace o zvýšení příspěvku na nadstandard dopravní obslužnosti
v rámci IDS JMK na rok 2018, která je předběžně vyčíslena pro naši obec na 15.106,- Kč,
a žádost o vyjádření nejpozději do 20.9.2017. TEL-1006/2017-Dr
3.3. XXXXXXXXXXXXXX – žádost o umístění světa a zbudování chodníku v uličce U Rybníka
č.p. 136. TEL-1017/2017-Dr
3.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – nesouhlas s vybudováním chodníku kolem RD
č.p. 58 v ulici V Dědině. TEL-1112/2017-Dr
3.5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – souhlas s vybudováním odstavného stání za její
nemovitostí na obecním pozemku p.č. 625 v k.ú. Telnice. TEL-1113/2017-Dr
3.6. Stavební úřad Sokolnice – sdělení ve věci řízení o žádosti o dodatečné povolení stavby
„Kanalizační potrubí DN 200“ na pozemku p.č. KN 533, k.ú. Telnice u Brna, stavební
úřad považuje řízení za nadále přerušené, pro pokračování v řízení je nutné ujasnění
vztahu ke kanalizační přípojce a doložení vlastnických práv, popřípadě právního titulu
k této přípojce. TEL-1020/2017-Dr
3.7. XXXXXXXXXXXXXXX – žádost o zrušení nájmu obecních pozemků p.č. 840/1, orná půda,
o výměře 304 m2, p.č. 845/1, orná půda, o výměře 352 m2, p.č. 846/1, orná půda,
o výměře 444 m2 a p.č. 841/1, orná půda, o výměře 284 m2 v k.ú. Telnice u Brna. TEL1130/2017-Dr
3.8. XXXXXXXXXXXXXX – žádost o pronájem obecních pozemků p.č. 840/1, orná půda,
o výměře 304 m2 a p.č. 841/1, orná půda, o výměře 284 m2 v k.ú. Telnice u Brna. TEL1025/2017-Dr
3.9. Hasičský záchranný sbor, JMK - koordinované stanovisko dotčeného orgánu k návrhu
změny č. 2 územního plánu Telnice z hlediska ochrany obyvatelstva a požární ochrany
TEL-1002/2017-Dr
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3.10. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí – stanovisko k návrhu změny č. 2
územního plánu Telnice. TEL-1035/2017-Dr
3.11. XXXXXXXXXXXXXXX – připomínky dle ustanovení § 50 odst. 3 z.č. 183/2006 o územním
plánování k návrhu změny č. 2 územního plánu obce Telnice. TEL-1088/2017-Dr
3.12. ČEPS, a.s. – připomínka k návrhu změny č. 2 územního plánu Telnice dle § 50 odst. 3
zákona č. 183/2006, v platném znění. TEL-1095/2017-Dr
3.13. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu –
oznámení o nemožnosti vydání koordinovaného stanoviska k návrhu změny č. 2
územního plánu Telnice, z důvodu nesouhlasného stanoviska odboru životního
prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělení posuzování vlivů na životní
prostředí, s návrhem změny, nesouhlas s návrhem nezemědělské využití ploch Z80
(VS), Z84 (VS), Z82 (SO) a Z87 (BR). TEL-1107/2017-Dr
3.14. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí – nesouhlasné
stanovisko k plochám Z80 (VS), Z84 (VS), Z82 (SO), Z87 (BR) a dále souhlasné stanovisko
ke zbývajícím plochám Návrhu změny č. 2 územního plánu Telnice. TEL-1115/2017-Dr
3.15. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče – vyjádření
k návrhu změny č. 2 územního plánu obce Telnice. TEL-1117/2017-Dr
3.16. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu –
rozhodnutí o zrušení napadeného rozhodnutí stavebního úřadu Sokolnice o umístění
stavby označené jako „Telnice, U Rybníka – výstavba chodníku“ ze dne 26.4.2017. TEL1038/2017-Du
3.17. Orel jednota Telnice – žádost o využití veřejného prostranství před Orlovnou v Telnici
v rámci konání Historického jarmarku a vinobraní v sobotu 16.9.2017 a o využití
prostoru za branou Mateřské školy pro parkování aut prodejců. TEL-1039/2017-Du
3.18. XXXXXXXXXXXXXXX – žádost o vyjádření k PD „Novostavba RD Telnice“ na pozemku p.č.
1094/4 v k.ú. Telnice u Brna. TEL-1052/2017-Du
3.19. Městský úřad Šlapanice, odbor dopravy, speciální stavební úřad – stavební povolení na
stavbu s názvem: „Rekonstrukce místní komunikace – Masarykovo nám. – ulička“ na
pozemcích p.č. 20; 21/3; 287/9; 3064 v k. ú. Telnice u Brna. TEL-1064/2017-Du
3.20. Městský úřad Šlapanice, odbor správních činností – zaslání informačního letáku
„zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a
cestovního pasu“. TEL-1064/2017-Du
3.21. Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 2/2017 ze dne 22. srpna o odvolání
doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. TEL-1066/2017-Du
3.22. Stavební úřad Sokolnice – oznámení o zahájení územního řízení a nařízení ústního
jednání na stavbu nazvanou „Telnice, ul. Draha – prodloužení vodovodního řadu“ na
pozemku p.č. KN 1097, 1106/14, 1106/3, 1106/18, 1106/6, 1106/2, 3118, 1103/1,
1104/1, 1103/5, 3117, k.ú. Telnice u Brna, ústní jednání se bude konat na místě stavby
ve čtvrtek 21. září 2017 v 9 hodin. TEL-1071/2017-Du
3.23. Telnický folklorní spolek – žádost o finanční dar ve výši 20.000,- Kč. TEL-1073/2017-Du
3.24. Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí – oznámení o změně sídla
sdružení, nové sídlo bude na adrese Kongresové centrum Brno, Hlinky 35, 603 00 Brno.
TEL-1075/2017-Du
3.25. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX – žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a
stavební řízení pro stavbu „Novostavba rodinného domu“, na pozemku parc.č.
1158/28, 807/1, 807/2, 811/1, 811/8, 1593, v k.ú. Telnice u Brna (XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX). TEL-1083/2017-Dr
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3.26. Město Újezd u Brna – dotaz na pokračování Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů
obecní policie ze dne 2.9.2016. TEL-1085/2017-Dr
3.27. E.ON. Česká republika, s.r.o. – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne
25.09.2017 od 07:30 do 16:00 hod. v Telnici, ulice Hliníky , K Nádraží, Na Vilách včetně
č.p. 163, mimo č.p. 430 a 431. TEL-1087/2017-Dr
3.28. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor správní – seznam zaregistrovaných
kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a
21. října 2017. TEL-1096/2017-Du
3.29. Stavební úřad Sokolnice – rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Vrtaná studna VS 1“
na pozemku p.č. KN 558/1, k.ú. Telnice u Brna (Jiří Strakatý a Markéta Strakatá). TEL1102/2017-Dr
3.30. RSM Brno, oddělení servisních činností – žádost o vyjádření k umístění náhradní
výsadby 3 kusů stromů, které mají být umístěny na obecních pozemcích dle pokynů
obce Telnice jako náhrada za pokácené 3 stromy na pozemku p.č. 1475 ve vlastnictví
Českých drah, a.s. mail 28.8.2017
3.31. Česká pošta – návrh smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. včetně příloh.
Mail 31.8.2017
3.32. Komunistická strana Čech a Moravy – žádost umožnit výlep volebních materiálů na
vaše výlepové plochy ve vaší obci. Mail 5.9.2017
3.33. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – oznámení o převzetí zastoupení manželů XXXXXXXXX ve
věci dořešení problematiky existence garáže na pozemku p.č.1418 ve vlastnictví obce a
výzva k dořešení problematiky existence garáží na pozemcích obce. TEL-1108/2017-Du
3.34. Státní pozemkový úřad, pobočka Brno – vyjádření k odkupu části obecního pozemku
p.č.3597 v k.ú. Telnice u Brna společnosti ČEPS, a.s. TEL-1124/2017-Dr
3.35. Organizačně správní institut, o. p. s. – vyjádření ke spolupráci s obcí Blatnička
v projektu Společných nákupů energií pro rok 2018. Mail: 5.9.2017
3.36. VAS, provoz Židlochovice – vyjádření k návrhu XXXXX XXXXXXX na převod stavby
inženýrskou síť „Prodloužený veřejný vodovodní řád“ v délce 64,51 m na pozemku
p.č. KN 3005, k.ú. Telnice u Brna na obec Telnice. Mail: 6.9.2017
3.37. XXXXXXXXXXXXXXXXXX – připomínky ke společnému jednání s kontrolním výborem ZO
Telnice ve věci úpravy prostoru před domem č.p. 253. TEL-1127/2017-Dr
3.38. XXXXXXXXXXXXXXX – žádost o bezplatný dvoudenní pronájem parkovací plochy
u Sokolovny od středy 13.9. (odpolední hodiny) do pátku 15.9. (dopolední hodiny) pro
cirkusové vystoupení Cirkusu Variete Cramer. TEL-1131/2017—Dr

4.

Česká pošta v Telnici

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s dosavadním průběhem jednání s Českou
poštu, s.p.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí dosavadní závěry jednání starosty obce
s Českou poštou, která dále pokračují. Do příštího zasedání budou připraveny
zbývající podklady požadované pro rozhodnutí zastupitelstva obce.
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Systém třídění odpadů

Zastupitelstvo obce projednalo žádost občanů o řešení směsného odpadu pro účely
ukládání dětských plen a inkontinenčních pomůcek telnických rodin.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje pořízení nového kovového kontejneru za
cenu 7.500,- Kč bez DPH na směsný odpad pro účely ukládání dětských plen a
inkontinenčních pomůcek telnických rodin. Kontejner bude umístěn na
kontejnerovém stání za obchodem Jednota s tím, že bude trvale uzamčen. Klíč
obdrží ty rodiny, které si o něj v odůvodněných případech požádají.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 3: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
V 18:38 se na jednání dostavila členka zastupitelstva obce Pavla Chovancová, od této
chvíle bylo přítomno 9 členů zastupitelstva obce.

6.

Inventarizace obecních pozemků

6.1. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s průběhem inventarizace obecních
pozemků. Cílem inventarizace je zjištění, které pozemky jsou užívány uživateli bez
platné nájemní smlouvy a bez úhrady nájemného. Z doposud provedené
inventarizace vyplynuly dva možné stavy: dohoda o nájmu pozemku nebo dohoda
o prodeji pozemku. Nevyřešený zůstávají obecní pozemek p.č. 615, který užívá XXXXX
XXXXX. Dalším problémem je neplacení pronájmu za užívání obecních pozemků
v areálu vodní nádrže Balaton. Jednáním ve věci užívání obecních pozemků v areálu
vodní nádrže Balaton bude pověřen XXXXXXXXXXXXXXXXX, právní zástupce obce.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí dosavadní závěry inventarizace
obecních pozemků v k.ú. Telnice u Brna.
6.2. Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní XXXXXXXXXXXXXXXX o zrušení nájmu
obecních pozemků p.č. 840/1, o výměře 304 m2, p.č. 845/1, o výměře 352 m2, p.č.
846/1, o výměře 444 m2 a p.č. 841/1, o výměře 284 m2 v k.ú. Telnice u Brna.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí žádost XXXXXXXXXXXXXX o zrušení
nájmu pozemků p.č. 840/1 o výměře 304 m2, 845/1 o výměře 352 m2, 846/1
o výměře 444 m2, 841/1 o výměře 284 m2. Zastupitelstvo obce schvaluje
Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 30.9.2016 ke dni
30.9.2017.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 4: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
6.3. Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana XXXXXXXXXXXXXXX o pronájem obecních
pozemků p.č. 840/1, orná půda, o výměře 304 m2 a p.č. 841/1, orná půda, o výměře
284 m2 v k.ú. Telnice u Brna.
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Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXX
o pronájem obecních pozemků parc. č. 841/1 o výměře 284 m2 a parc. č. 840/1
o výměře 304 m2 pro zahradní účely a schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o nájmu pozemku ze dne 4.8.2017, kterým se XXXXXXXXXXXXXXXX pronajímají
pozemky parc. č. 841/1 o výměře 284 m2 a parc. č. 840/1 o výměře 304 m2
s účinností od 1.10.2017 za cenu 233,60 Kč/rok.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 5 pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6.4. Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana XXXXXXXXXXXXX o prodej části obecního
pozemku p.č. 647/1 v k.ú. Telnice u Brna, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 18 m2, zapsaného v LV č. 10001, ve vlastnictví obce Telnice.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 647/3 v k.ú.
Telnice u Brna o výměře 18 m2, který vznikne oddělením z pozemku p.č. 647/1
v k.ú. Telnice u Brna za cenu 3.000,- Kč panu XXXXXXXXXXXXXXXXX (dat. nar.:
XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) a příslušnou kupní smlouvu.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 6: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7.

Různé

7.1. Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy o vzájemné propagaci mezi obcí
Telnice a společností KOMETA GROUP, a.s. Podmínky smlouvy: 6 x ročně inzerce ve
zpravodaji – A černobílá, umístění loga o rozměru 100 x 50 cm v chodbě budovy
OÚ Telnice a vylepení plakátu před každým zápasem Komety na vývěsní ploše
v centru obce.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o vzájemné propagaci s KOMETA
GROUP, a.s. (IČ: 26296195).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 7: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
7.2. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s vyjádření VAS, provoz Židlochovice
k návrhu XXXXXXXXXXXXX na převod stavby „Prodloužený veřejný vodovodní řád“ na
pozemku p.č. KN 3005, k.ú. Telnice u Brna na obec Telnice. Zastupitelstvo obce
projednalo návrh smlouvy o bezúplatném převodu majetku, kterou XXXXXXXXXXXXX
bezúplatně převádí výše uvedenou inženýrskou síť na obec Telnice.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku
– prodloužený veřejný vodovodní řád v délce 64,51 m na pozemku p.č. KN 3005
v k.ú. Telnice u Brna s panem XXXXXXXXXXXXXXX (dat. nar.: XXXXXXXX, bytem
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
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 Hlasování o návrhu usnesení č. 8: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
7.3. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s výsledkem veřejné zakázky na služby
výběr projektanta na sportovní halu. Byla dodaná pouze jedna nabídka a to
společnosti INTAR a.s. za cenu 1,130.000,- Kč bez DPH. Hodnotící komise se usnesla
na výběru tohoto dodavatele. Zastupitelstvo obce projednalo doporučení hodnotící
komise ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Výběr projektanta na
sportovní halu“.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje oznámení o výběru dodavatele INTAR a.s.
(IČ: 25594443) provedeného v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu s názvem „Výběr projektanta na sportovní halu“ za cenu a
smlouvu předloženou v nabídce tohoto dodavatele, která je v souladu
s podklady zadání. Cena zakázky činí: 1,130.000,- Kč bez DPH.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 9: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
7.4. Ředitel školy Petr Gabrhel seznámil zastupitelstvo obce s nabídkami na zabezpečení
budova MŠ Telnice. Byly dodány 2 nabídky – pana XXXXXXXXXXXXXX za cenu 37.730,Kč s DPH a firmy DATEL plus, s.r.o. za cenu 72.447,54 Kč s DPH.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nabídku firmy XXXXXXXXXXXXXXX (IČ:
69661634) na dodávku, montáž, oživení, zaškolení VDT XtendLan – MŠ Telnice za
cenu 37.730,- Kč vč. DPH.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 10: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
7.5. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s žádostí ČEPS, a.s. o odprodej pozemků
u rozvodny i s vyjádřením Státního pozemkového úřadu, pobočky Brno k odkupu části
obecního pozemku p.č.3597 v k.ú. Telnice u Brna společnosti ČEPS, a.s. Tento
pozemek se dotýká našeho projektu zpevněných polních cest. Dle doporučení
Státního pozemkového úřadu případný prodej (pokud vůbec) uskutečnit nejdříve
2. listopadu 2017, kdy končí udržitelnost tohoto projektu. Dále SPÚ doporučuje
požadovat, aby pozemek zůstal využitý jako veřejná komunikace. Cena všech
poptávaných pozemků dle znaleckého posudku činí 200.000,- Kč. Obec bude
požadovat, aby tento pozemek zůstal součástí veřejné komunikace, která bude bez
omezení přístupná veřejnosti. Tuto podmínku bude potřeba zanést do bezúplatného
věcného břemene, které by se zřídilo současně s prodejem pozemku.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí žádost společnosti ČEPS o obecní
pozemky u rozvodny. Pověřuje starostu obce jednáním o podmínkách možného
prodeje.
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7.6. Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní XXXXXXXXXXXXXX o bezplatný dvoudenní
pronájem parkovací plochy u Sokolovny od středy 13. 9. (odpolední hodiny) do pátku
15. 9. (dopolední hodiny) pro cirkusové vystoupení Cirkusu Variete Cramer.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje bezplatný dvoudenní pronájem parkovací
plochy u Sokolovny pro Cirkus Variete Cramer (XXXXXXXXXXXXX, IČ: 44866119).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 11: pro 4 hlasy (Kroutil, Chovancová, Umlášková,
Fialová), proti 3 (Oborný, Bímová, Gabrhel), zdržel se 2 (Kočí, Dudák).
Usnesení č. 11 nebylo schváleno.
7.7. Zastupitelstvo obce projednalo projekt společného nákupu silové elektřiny a zemního
plynu pro rok 2018 na Českomoravské komoditní burze Kladno. Z důvodu
legislativních předpisů není přímým partnerem Organizačně správní institut, o.p.s.,
ale obec Blatnička. Letos na projekt nejsou dotace, poplatek obce bude činit 1.000,Kč. Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy o spolupráci k projektu společného
nákupu energií.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Telnice schválilo návrh Smlouvy o spolupráci s Obcí Blatnička
(IČ: 00488518) ve věci Projektu společného nákupu silové elektřiny anebo
zemního plynu pro rok 2018 na Českomoravské komoditní burze Kladno.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 12: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 1 (Oborný).
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
7.8. Zastupitelstvo obce projednalo žádost Komunistické strany Čech a Moravy umožnit
výlep volebních materiálů na výlepové plochy v naší obci.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje návrh Dohody o ceně za krátkodobé využití
výlepových ploch na obecních pozemcích pro výlep plakátů politických stran
v souvislosti s volbami do Parlamentu ČR a pověřuje starostu uzavíráním těchto
dohod s politickými stranami a hnutími do doby konání voleb – do 21. října 2017.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 13: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
7.9. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s oznámením advokáta XXXXXXXXXXXX
XXXXXXX o převzetí zastoupení manželů Kvartových ve věci dořešení problematiky
existence garáže na pozemku p.č. 1418 ve vlastnictví obce a výzvou k dořešení
problematiky existence garáží na pozemcích obce.
Zastupitelstvo obce projednalo následující návrh odpovědi, vypracovaný XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX, právním zástupcem obce Telnice:
Vážený XXXXXXXXXXXXX, obec Telnice má v zájmu věc vyřešit ke spokojenosti Vašich
klientů, ale nebude postupovat v rozporu s právním pořádkem ČR. Vaše konstatování
vzniku předmětné garáže pravděpodobně odpovídá realitě a existujícím
dokumentům. Taky se shodneme na skutečnosti, že dodatečné stavební povolení
z roku 2008 je zmatečné a neodpovídá realitě. Jednalo se zřejmě o snahu tehdejšího
vedení obce o řešení právního problému s nezapsanými garážemi. Obec Telnice není
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schopná prokázat své vlastnické právo k předmětným garážím a ze spisové
dokumentace není jasné, proč toto tvrdila. Obec Telnice má v zájmu zapsat
předmětné garáže do KN dle původních kolaudačních rozhodnutí a je připravena
v tomto směru poskytnout stavebníkům potřebnou součinnost. Obec Telnice je
schopna prohlásit, že garáže fakticky na předmětných parcelách existují, a taky, že
není vlastníkem těchto staveb. Nicméně Vaší klienti požadují prohlášení, kdo je
vlastníkem garáží. Takové deklaratorní prohlášení obec není schopná vydat, neboť
není schopná žádným způsobem garantovat, že v mezidobí nedošlo k převodu
vlastnictví nezapsaných staveb. Věříme, že ve spolupráci s KN najdeme schůdné
řešení a žaloba na určení vlastnictví je krajní řešení, zvlášť když obec se za vlastníka
předmětných garáži nepovažuje.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí dopis XXXXXXXXXXXXX a schvaluje text
odpovědi, který vypracoval právní zástupce XXXXXXXXXXXXXXXXX.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 14: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
7.10. Zastupitelstvo obce projednalo nabídku mobilní aplikace "Česká Obec" na komunikaci
s občany a návrh smlouvy o poskytování služeb se společností Urbicus s.r.o. Cena
balíčku pro obce činí 6.000,- Kč bez DPH za každý rok užívání Rozesílání SMS je
zpoplatněno měsíčním poplatkem 200,- Kč bez DPH a dále je zpoplatněna každá SMS
1,- Kč bez DPH, a to tak, že v kalendářním měsíci, ve kterém objednatel pošle
nejméně 1 x SMS, je poskytovatel oprávněn vystavit fakturu na měsíční poplatek ve
výši 200,- Kč bez DPH + poplatek ve výši 1,- Kč za každou SMS.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nabídku společnosti Urbicus s.r.o.
(IČ: 01971140) a Smlouvu o poskytování služeb projektu Česká obec.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 15: pro 4 hlasy (Kroutil, Chovancová, Fialová,
Oborný), proti 4 (Bímová, Kočí, Umlášková, Gabrhel), zdržel se 1 (Dudák).
Usnesení č. 15 nebylo schváleno.
7.11. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o reklamaci dodávky smaltovaných
cedulí pro označení budovy OÚ Telnice.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí zprávu starosty obce o reklamaci
dodávky smaltovaných cedulí pro budovu OÚ Telnice.
7.12. Zastupitelstvo obce projednalo nabídku společností NKS Okna s.r.o. (IČ: 27745635) na
dodávku 18 ks venkovních hliníkových parapetů pro vnitřní stranu fasády domu
obecního úřadu a Šatlavu za cenu 16.752,45 Kč vč. DPH (mimořádná sleva 15%).
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje návrh smlouvy o dílo se společností NKS
Okna s.r.o. (IČ: 27745635) na dodávku venkovních hliníkových parapetů pro
vnitřní stranu fasády domu obecního úřadu za cenu 16.752,45 Kč vč. DPH.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 16: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
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7.13. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o pozvánce na hody do Cífera v sobotu
30. září. Kromě veřejnosti jsou zváni i telničtí krojovaní, konkrétně stárci a také
folklorní soubor Telničanka Simony Výletové. Stárků se přihlásilo 20 a malých
folkloristů 8 + 2 dospělí jako doprovod. O zájezd do Cífera je ale velký zájem i mezi
veřejností. V tuto chvíli už nám kapacity autobusu XXXXXXXXXXXXX nestačí. Starosta
obce navrhuje, aby obec vypravila dva autobusy, jeden pro veřejnost (48 míst) a
druhý pro stárky (20 míst – XXXXXXXXXX ze Sokolnic).
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje vypravení dvou autobusů o celkové
kapacitě 68 míst na zájezd do Cífera na cíferské hody v případě, že s tím bude
souhlasit hostitelská partnerská obec Cífer.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 17: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
7.14. Zastupitelstvo obce projednalo návrh na pořízení solární lampy VO (s baterií) na roh
ulice Palackého (před domem XXXXXXXXXXXXXXXX) z důvodu zvýšeného provoz
vozidel. Nabídka na solární svítidlo s GPS, AKU BOX na sloup firmy JD Rozhlasy, s.r.o.
je ve výši 21.163,- Kč.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje pořízení solární lampy veřejného osvětlení
s baterií v ceně 21.163,- Kč vč. DPH od společnosti JD ROZHLASY s.r.o.
(IČ: 27797007) a umístění na obecním pozemku p.č. 3005 v k.ú. Telnice u Brna
vedle domu XXXXXXXXXXXXXXXX na konci ulice Palackého.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 18: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
7.15. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se sdělením společnosti KORDIS JMK, a.s.
o zvýšení příspěvku na nadstandard dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK na rok
2018, která je předběžně vyčíslena pro naši obec na 15.106,- Kč, a žádostí o vyjádření
nejpozději do 20.9.2017.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Telnice souhlasí s výší finančního příspěvku (15.106,- Kč) na
nadstandard dopravní obslužnosti v roce 2018.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 19: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
7.16. Zastupitelstvo obce projednalo bezplatnou licenční smlouvu na divadelní hru „Dobytí
severního pólu“, kterou předvádí studenti Klobouckého gymnázia v Telnici.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Licenční smlouvu k divadelnímu
provozování autorského díla „Dobytí severního pólu“ se společností Aura-Pont
s.r.o. (IČ: 00174866), přičemž licence bude poskytnuta bezúplatně.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 20: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
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7.17. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se sdělením Stavebního úřadu Sokolnice
ve věci řízení o žádosti o dodatečné povolení stavby „Kanalizační potrubí DN 200“ na
pozemku p.č. KN 533, k.ú. Telnice u Brna, stavební úřad považuje řízení za nadále
přerušené, pro pokračování v řízení je nutné ujasnění vztahu ke kanalizační přípojce a
doložení vlastnických práv, popřípadě právního titulu k této přípojce.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí sdělení SÚ Sokolnice řízení o žádosti
o dodatečné povolení stavby „Kanalizační potrubí DN 200“ na pozemku p.č. KN 533,
539, 540/15, k.ú. Telnice u Brna, kterou podala obec Telnice, se sídlem Růžová 243,
664 59 Telnice. Současně pověřuje předsedu stavební komise prověřením historie
vlastnických vztahů k této přípojce.
7.18. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s obsahem dopisu od manželů
XXXXXXXXXXX, který se týká chování dětí na dětském hřišti na ulici Palackého.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí dopis manželů XXXXXXXXX k situaci na
dětském hřišti v ulici Palackého. Dopis byl zveřejněn jako výzva rodičům v minulém
čísle Telnického zpravodaje.
7.19. Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana XXXXXXXXXXXXXXX o zbudování chodníku
v uličce U Rybníka č.p. 136 a nesouhlas paní XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
s vybudováním chodníku kolem RD č.p. 58 v ulici V Dědině.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 21
Zastupitelstvo obce Telnice posoudila obě písemnosti pana XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX ve věci zbudování chodníku v uličce U Rybníka. Žádost pana
XXXXXXXXXXXXXX zamítá a žádosti paní XXXXXXXXXXXXXXX vyhovuje – chodník
se mezi domy č.p. 136 a č.p. 58 budovat nebude.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 21 pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
7.20. Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana XXXXXXXXXXXXX o umístění světa v uličce
U Rybníka v uličce U Rybníka č.p. 136.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 22
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje žádost pana XXXXXXXXXXXXXXX a souhlasí
s umístěním svítidla u domu č.p. 136 v ulici U Rybníka v Telnici. Svítidlo zde bude
po té, kdy bude uvolněno v rámci rekonstrukce VO na Masarykově nám.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 22 pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
7.21. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s nabídkou paní XXXXXXX na darování
pozemku p.č. 3108 v podílovém vlastnictví obci. Dle jejího sdělení lze provést převod
nemovitosti do konce letošního roku i v případě, že jeden z vlastníků je nedostupný
(pan XXXXXXXXXXXXXX podle data narození zřejmě po smrti).
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí nabídku paní XXXXXXXXXXXX. Pověřuje
starostu obce přípravou smluvních dokumentů k realizaci nabídnutého záměru paní
XXXXXXX.
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7.22. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s žádostí pana XXXXXXXXXX o úhradu
provedených víceprací při zateplování budovy OÚ Telnice. Jedná se o následující
práce rámečky okolo oken, demontáž mříží, hromosvodu atd., provedení fasády na
výtahové šachtě, které byly provedeny na žádost obce v průběhu zateplování budovy
obecního úřadu a které nebyly zahrnuty v původní cenové nabídce. Cena za
provedené práce činí 24.000,- Kč. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce
o nezbytnosti zateplení výtahové šachty polystyrénem tl. 2 cm.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 23
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje žádost pana XXXXXXXXXX o úhradu
provedených víceprací při zateplování budovy OÚ Telnice ve výši 24.000,- Kč a
nezbytné zateplení výtahové šachty 2cm polystyrénem.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 23 pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
7.23. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o možné dohodě s firmou Labtech na
vybudování štěrkované plochy na pozemku p.č. 1484/1 v k.ú. Telnice u Brna. Náklady
ve výši cca 100,- tis. Kč by hradila firma Labtech.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 24:
Zastupitelstvo obce Telnice souhlasí s novým návrhem spolupráce se společností
Labtech a pověřuje starostu obce přípravou návrhu smlouvy o spolupráci a
poskytnutím součinnosti při realizaci záměru společnosti Labtech na pozemku
p.č. 1484/1 v k.ú. Telnice u Brna.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 24: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 24 bylo schváleno.
7.24. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s nově dohodnutou cenou dopravy
bublinkové folie pro sportovní halu ve výši 11.398,20 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí nově vyjednanou cenu dopravy
bublinkové folie pro sportovní halu ve výši 11.398,20 Kč, takže by o částku
8.941,80,- Kč měla klesnout fakturace za dodání tohoto materiálu.
7.25. Zastupitelstvo obce projednalo dotaz města Újezd u Brna na pokračování
Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů obecní policie ze dne 2.9.2016.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 25:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí dotaz Města Újezd u Brna
k pokračování Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů obecní policie. Odpověď
na tento dopis zváží na základě výsledků jednání starosty obce Telnice se
zastupitelstvem Města Újezd u Brna.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 25: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 25 bylo schváleno.
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7.26. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se sdělením Městské policie Újezd u Brna,
která po dohodě s vedením obce Telnice oznamuje, že s platností 1. září 2017 dochází
k zavedení úředních hodin Městské policie Újezd u Brna pro občany Telnice, a to
každou středu v době od 14 do 15 hod. v zasedací místnosti OÚ Telnice. Občané
mohou využít tento čas k podávání návrhů, příp. stížností, ke konzultacím apod. se
službu konajícím strážníkem městské policie.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o zavedení
úředních hodin Městské policie Újezd u Brna pro občany Telnice.
7.27. Zastupitelstvo obce projednalo žádost Telnického folklorního spolku o finanční dar ve
výši 20.000,- Kč.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 26:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje finanční dar ve výši 20.000,- Kč nově
vzniklému Telnickému folklornímu spolku (IČ: 06300936) a příslušnou darovací
smlouvu.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 26: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 26 bylo schváleno.
7.28. Ředitel školy Petr Gabrhel podal zprávu o zahájení školního roku 2017/2018.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí zprávu ředitele školy o zahájení
školního roku 2017/2018.
7.29. Zastupitelstvo obce projednalo návrh ředitele školy Petra Gabrhela na předláždění
nevyhovujících chodníků v areálu MŠ. Je třeba odstranit nevyhovující a místy
nebezpečné betonové panely za zámkovou dlažbu. Zemní práce a dopravu by
prováděla společnost SEKANINA-SEVUD, dláždění zedník XXXXXXXXXXX ve spolupráci
s pracovní četou.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 27:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje záměr na předláždění nevyhovujících
chodníků v areálu MŠ – položení zámkové dlažby výměnou za betonové panely.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 27: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 27 bylo schváleno.
7.30. Starosta obce podal zprávu o nedostatku vody v potoce. Navrhuje napsat výzvu
adresovanou MěÚ Šlapanice, Povodí Moravy a Inspekci životního prostředí na
okamžité řešení současného stavu.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 28:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí zprávu starosty obce o nedostatku
vody v potoce. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh výzvy adresované MěÚ
Šlapanice, Povodí Moravy a Inspekci životního prostředí k okamžitému řešení
současného stavu s nedostatkem vody v Říčce.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 28: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 28 bylo schváleno.
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7.31. Místostarosta obce Jiří Dudák seznámil zastupitelstvo obce s nabídkami na provedení
hromosvodu budovy OÚ dle zpracované projektové dokumentace. Byly doručeny
následující nabídky:
Nabídka firmy A. & C. ELFIS, s.r.o. (XXXXX)
47.796,20 Kč
Nabídka firmy ČEB ENERGIE, s.r.o. (Komořany)
42.185,- Kč vč. DPH
Nabídka firmy Energo Pavelka (Újezd u Brna)
53.686,- Kč vč. DPH
Nabídka firmy Elektroinstalace Tomáš Hladký (Žatčany) 36.127,- Kč není plátce DPH
Výkopové a zednické práce zařizuje investor (obec Telnice).
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 29:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nabídku firmy Elektroinstalace Tomáš
Hladký (IČ: 88631672) ve výši 36.127,- Kč, pan Hladký není plátce DPH.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 29: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 29 bylo schváleno.
7.32. Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo obce s rozhodnutím odboru územního
plánování a stavebního řádu, Krajského úřad Jihomoravského kraje o zrušení
napadeného rozhodnutí stavebního úřadu Sokolnice o umístění stavby označené jako
„Telnice, U Rybníka – výstavba chodníku“ ze dne 26.4.2017.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozhodnutí odboru územního plánování a
stavebního řádu, Krajského úřad Jihomoravského kraje o zrušení napadeného
rozhodnutí stavebního úřadu Sokolnice o umístění stavby označené jako „Telnice,
U Rybníka – výstavba chodníku“ ze dne 26.4.2017.
7.33. Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo obce se stanovisky k návrhu změny č. 2
územního plánu Telnice a to Hasičského záchranného sboru, JMK, odboru životního
prostředí Městského úřadu Šlapanice, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, společnosti ČEPS, a.s.,
odboru územního plánování a stavebního řádu, odboru životního prostředí a odboru
kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí stanoviska k návrhu změny č. 2 územního plánu
Telnice Hasičského záchranného sboru, JMK, odboru životního prostředí Městského
úřadu Šlapanice, Ing. Jany Vařečkové, společnosti ČEPS, a.s., odboru územního
plánování a stavebního řádu, odboru životního prostředí a odboru kultury a
památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
7.34. Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo obce s vydáním stavebního povolení na
stavbu s názvem: „Rekonstrukce místní komunikace – Masarykovo nám. – ulička“ na
pozemcích p.č. 20; 21/3; 287/9; 3064 v k. ú. Telnice u Brna.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí stavebního povolení na stavbu s názvem:
„Rekonstrukce místní komunikace – Masarykovo nám. – ulička“.
7.35. Místostarosta obce informoval zastupitelstvo obce o žádosti Orla jednoty Telnice
o využití veřejného prostranství před Orlovnou v Telnici v rámci konání Historického
jarmarku a vinobraní v sobotu 16.9.2017 a o využití prostoru za branou Mateřské
školy pro parkování aut prodejců.
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Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí žádost Orla jednoty Telnice o využití
veřejného prostranství před Orlovnou v Telnici v rámci konání Historického
jarmarku a vinobraní v sobotu 16.9.2017 a o využití prostoru za branou Mateřské
školy pro parkování aut prodejců.
7.36. Petr Gabrhel navrhuje, aby volební místností pro příští volby byla zasedací místnost
na OÚ Telnice. Starosta obce sděluje, že po kolaudaci nově instalovaného výtahu na
OÚ Telnice je to možné. Pro prezidentské volby v lednu 2018 by se to již mohlo
podařit.
7.37. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o termínu uzávěrky říjnového vydání
Telnického zpravodaje: 15. září 2017.
7.38. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o pozvánkách na přátelský fotbalový
turnaj zastupitelstev obcí Region Cezava v Otmarově (22.9.), na setkání KLAS (12.9.),
na Historický jarmark a vinobraní (16.9.), na zájezd na cíferské hody (30.9.), na
Keramický kroužek v nové keramické dílně v Šatlavě (od poloviny září 2017), na
stavbu sportovní haly (10.9.), na burzu oblečení, sportovních potřeb a kočárků (23.9.),
na procházku do Žatčan na Festival netradičních aktivit pro děti a dospělé (9.9.), na
mezigenerační den s názvem „Byla vojna, byla“ (16.9.), na brigádu v mateřské škole
(7.10.).
7.39. Starosta obce poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci Folklorního dne (19.8.),
Malé napoleonské bitvy (26.8. a 27.8.), divadelní představení „Dobytí severního pólu“
(1.9.).
7.40. Starosta obce informoval, že termín příštího zasedání zastupitelstva obce je
předběžně stanoven na pondělí 2.10.2017. Termín zasedání bude včas zveřejněn na
úřední desce a zastupitelé jej jako obvykle obdrží do svých e-mailových schránek.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 21:10 hod.
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