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Z Á P I S č. 40 / 17
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 14.12.2017
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 9 členů zastupitelstva obce, omluvena Marie Fialová, Miroslav Homola přijde
později. Veřejnost nebyla na začátku zasedání přítomna. 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 30.11.2017 do 14.11.2017 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 9 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 1 občanem.
Starosta obce přečetl program jednání uvedený na pozvánce:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Došlá pošta
4) Rozpočet obce Telnice pro rok 2018
5) Střednědobý výhled rozpočtu obce Telnice na roky 2019-2021
6) Rozšíření kapacity školní jídelny
7) Různé
Návrh na změnu programu jednání uvedeného na pozvánce nebyl podán.
Starosta obce Telnice přednesl návrh na doplnění o jednotlivé body v bodě 7) Různé:
Obecně závazná vyhláška č. 02/2017
Příloha č. 2 Smlouvy s KTS Ekologie
Obecně závazná vyhláška č. 03/2017
Dodatek č. 1 ke Smlouvě s Českou poštou
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
Dotační pravidla pro rok 2018
Smlouva o zřízení služebnosti – CETIN
Darovací smlouva xxxx xxxxxxx
Dohoda o způsobu provedení údržby ochranného pásma
Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330046445/001
Smlouva o budoucí darovací smlouvě - Umělecká kovárna Vytopil s.r.o.
Kupní smlouva – ČEPS
Žádost xxxxx xxxxxxxxxx

Zasedání zastupitelstva obce Telnice
14.12.2017

Zápis č.40/17

Strana 2

Rozpočet pro občerstvení – adventní setkání se seniory
Mimořádná odměna pro xxxx xxxxxxxxxx
Dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace obce Telnice
Kontrola Krajské hygienické stanice ve školní jídelny
Zařazení traktoru WISCONSIN MT8 – YUKON do majetku obce
Prodej traktoru WISCONSIN MT8 – YUKON
Žádost o dotaci – místní komunikace
Vodné a stočné pro rok 2018
Oprava rideru Husquarna
Itself – žádost – nádražní čtvrť
Žádost xxxxxx xxxxxxxx
Pověření starosty obce
Inventarizace
Úpravy kolem Jednoty
Virtuální telnický hřbitov
Sdělení – xxxxx xxxxx
Žádost Domova pro seniory Sokolnice
Žádost o dotaci Hewer – sociální služby
Kalové čerpadlo pro hasiče
Veřejná výzva – účetní
CD bratří xxxxxxxxxx
Informace
Poděkování
Pozvánky
Dveřní komunikátor
Diskuze – pozvánka na vánoční večeři zastupitelstva obce
Jiný návrh na doplnění programu jednání nebyl podán.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje navržený program jednání včetně doplnění
o jednotlivé body v bodě 7) Různé.
 Hlasování o návrhu usnesení č.1: pro 9 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 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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Kontrola usnesení a úkolů:

2.1. Starosta obce – projednat celkovou koncepci nově navržené zástavby 7 rodinných
domů na ulici Hliníky s investorem. Úkol trvá.
2.2. Starosta obce – připravit smluvní dokumenty k realizaci nabídnutého záměru paní
Burdové na darování pozemku p.č. 3108 v k.ú. Telnice u Brna v podílovém vlastnictví
obci. Úkol trvá, smluvní dokumenty budou předloženy ke schválení na příštím zasedání
zastupitelstva obce. Splněno.
2.3. Starosta obce – zajistit vyvěšení návrhu Rozpočtu obce Telnice na rok 2018 na úřední
desce obecního úřadu Telnice. Splněno.
2.4. Starosta obce – zajistit vyvěšení návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu obce Telnice
pro roky 2019-2021 na úřední desce obecního úřadu Telnice. Splněno.
3.

Došlá pošta

3.1. Domov pro seniory Sokolnice – žádost o finanční příspěvek na provoz. TEL-1462/2017Dr
3.2. xxxxxxxxxx xxxxx – žádost o odkup obecního pozemku p.č. 665/1 v k.ú. Telnice u Brna.
TEL-1473/2017-Dr informaci o vedení kanalizace – potrubí z rybníka (modrá čára) skrz
pozemky obce vedle domu (uvnitř nádvoří) rodiny xxxxxxxxxxxx. TEL-1473/2017-Dr
3.3. Nejvyšší správní soud – návrh xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na zrušení části
opatření obecné povahy – Územního plánu obce Telnice vydaného dne 17. 12. 2012.
Kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně čj. 66 A 4/2015–128 ze dne 30.
10. 2017 (doručen dne 6. 11. 2017). TEL-1474/2017-Dr
3.4. Město Újezd u Brna – rozhodnutí Zastupitelstva města Újezd u Brna ze dne 28.11.2017,
že pokud bude obec Telnice později požadovat pokračování Veřejnoprávní smlouvy
o výkonu úkolů Městské policie pro Obec Telnice, bude nutné projednat zcela nové
znění smlouvy. Úkoly vyplývající ze stávající smlouvy budou Městskou policií Újezd
u Brna pro Obec Telnice vykonávány dle smluvního ujednání do 31.12.2017. TEL1476/2017-Dr
3.5. Základní škola a Mateřská škola Telnice škola – žádost o navýšení kapacity školní
jídelny. TEL-1482/2017-Dr
3.6. Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj – oznámení o vystavení návrhu
komplexních pozemkových úprav ode dne 12.12.2017 do 10.1.2018 v úřední dny
pondělí a středa na Pobočce Brno a Obecním úřadě v Měníně (mimo úřední dny po
předchozí domluvě). Případné dotazy ke zpracovanému vystavenému návrhu budou
zodpovídat zástupci zpracovatele pozemkové úpravy a pozemkového úřadu dne:
9.1.2018 od 9:00 do 17:00 hod. na Obecním úřadě v Měníně. TEL-1483/2017-Dr
3.7. Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj – pozvánka na závěrečné jednání
komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Měnín, které se uskuteční dne
28.2.2018 v 16:00 hod. v prostorách Obecního sálu v Měníně (za radnicí). TEL1484/2017-Dr
3.8. Stavební úřad Sokolnice – společný územní souhlas a souhlas s ohlášením stavebního
záměru nazvaného „Novostavba rodinného domu“, na pozemcích p.č. KN 1094/4 a
1092, v k.ú. Telnice u Brna (xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx,
xxx xx xxxxxxx). TEL-1485/2017-Dr
3.9. REMA Battery, s.r.o. – žádost o zřízení místa zpětného odběru baterií a akumulátorů.
TEL-1487/2017-Dr
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3.10. Jednota, spotřební družstvo v Mikulově – souhlas s rozšířením zpevněné plochy
stávajícího parkoviště u Restaurace U Laštůvků okraje parkoviště o cca 2,0 m do
pozemku p.č. 191 v k.ú. Telnice u Brna. TEL-1494/2017-Du
3.11. Společnost Quba s.r.o. – žádost o vyjádření ke stavbě „Stavební úpravy RD Telnice“ na
Masarykově nám. 347 na pozemku p.č. 179 v k.ú. Telnice u Brna (xxxxxx xxxxxxxxx).
TEL-1496/2017-Dr
3.12. Itself, s.r.o. – žádost o stanovisko obce ke stavebnímu záměru dílčí výstavby datové sítě
v lokalitě u nádraží, jedná se o vybudování dílčích úseků podzemní optické datové trasy
s využitím naplánovaných výkopových prací při ukládání kabelových rozvodů NN a VO
v ulicích Hliníky, Na Vilách a K Nádraží. mail 27.11.2017
3.13. Nabídka firmy František Marek – Alarm servis, Telnice na instalaci dveřního
komunikátoru na kostelní bránu za cenu 16.595,- Kč bez DPH (materiál + montáž). mail
28.11.2017
3.14. xxxxx xxxxx – sdělení o zajištění pokácení zbývajícího kmene stromu pajasanu na jeho
náklady. TEL-1501/2017—Dr
3.15. Česká pošta, s.p. – zaslání dodatku Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.,
z důvodu změny názvu společnosti Fortuna, a.s. na Fsázky, s.r.o. a změny Přílohy č.14
Smlouvy a žádost o navrácení 1 podepsaného vyhotovení dodatku. TEL-1502/2017-Dr
3.16. HEWER, z.s. – žádost o poskytnutí finanční dotace na službu osobní asistence pro
občany Telnice. TEL-1378/2017-Dr
3.17. xxxxxx xxxxxxxx – žádost o zvýšení odměny za údržbu telnických krojů o 10.000,Kč/ročně. TEL-1506/2017-Dr
3.18. Povodí Moravy, s.p. – sdělení o poskytnutí grantu ve výši 20.000,- Kč na zakoupení
kalového čerpadla Ready 8 pro JSDH Telnice. TEL-1507/2017-Dr
3.19. Stavební úřad Sokolnice – vyrozumění o zahájení společného územního a stavebního
řízení na stavbu nazvanou „Přístavba RD Telnice č.p. 401“ na pozemku p.č. KN 671, 672,
k.ú. Telnice u Brna, kterou podal xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx xx
Telnice, termín k podání námitek a připomínek do: 5. ledna (pátek) 2018. TEL1511/2017-Dr
3.20. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx – znalecký posudek na kolový traktor WISCONSIN MT8 – 150.32
YUKON, RZ.: BOO9988 (obvyklá cena 117.236,- Kč).
3.21. KOCMAN envimonitoring, s.r.o. – posouzení funkční způsobilosti lokálního výstražného
systému Telnice. V únoru proběhne kontrola, podklady připravuje xxxxxx xxxxxxxxx.
TEL-1521/2017-Dr
3.22. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí – opatření obecné
povahy, kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného
vývoje silně ohroženého zvláště chráněného živočicha bobra evropského (Castor fiber)
v zájmu prevence závažných majetkových škod, veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti
nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu. TEL-1525/2017-Dr
3.23. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje – stanovisko
k PD pro územní řízení stavby „Výstavba cyklostezky v obci Telnice“. TEL-1526/2017-Dr
3.24. Josef Doležal, s.r.o. – informace o plánované údržbě ochranného pásma pod vedením
vysokého napětí a dohoda o způsobu provedení údržby ochranného pásma
elektroenergetického vedení přenosové soustavy V400 kV / označení V417. TEL1527/2017-Dr
3.25. AR projekt, s.r.o. – 1 vyhotovení textové části upraveného návrhu změny č. 2 územního
plánu Telnice a 1 x DVD s digitálními daty. TEL-1543/2017-Dr
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3.26. Spolek pro postavení a udržování Orlovny v Telnici – vyúčtování dotace z rozpočtu obce
Telnice – neinvestiční dotace typu B. TEL-1548/2017-Dr
3.27. EKO-KOM, a.s. – zaslání ročního Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci,
se zaměřením na tříděný sběr za rok 2017, včetně podrobného návodu k jeho vyplnění,
a žádost o jeho vyplnění a odeslání do 28.2.2018. TEL-1549/2017-Dr
4.

Rozpočet obce Telnice pro rok 2018

Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu obce Telnice pro rok 2018. Rozpočet je
navržen vyrovnaný, celkové příjmy i výdaje činí 24,031.200,- Kč. Návrh rozpočtu obce byl
zveřejněn na úřední desce od 28.11.2017 do 14.12.2017 včetně.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Rozpočet obce Telnice na rok 2018.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 3: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5.

Střednědobý výhled rozpočtu obce Telnice na roky 2019 – 2021

Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce
Telnice pro roky 2019 – 2021. Příjmy a výdaje dle navrženého střednědobého výhledu v roce
2019 činí 19.500,- Kč, v roce 2020 činí 19.600,- Kč, v roce 2021 činí 20.650,- Kč. Návrh
Střednědobého výhledu rozpočtu obce byl zveřejněn na úřední desce od 30.11.2017 do
14.12.2017 včetně.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Telnice
na roky 2019 – 2021.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 4: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
6.

Rozšíření kapacity školní jídelny

Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Telnice o navýšení kapacity školní jídelny ze 150 na 200 strávníků s účinností
od 1.9.2018 z důvodu předpokládaného nárůstu počtu dětí a žáků v ZŠ a MŠ Telnice ve
školním roce 2018/2019 a následujících letech.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje navýšení kapacity školní jídelny ZŠ a MŠ
Telnice ze 150 na 200 strávníků od 1.9.2018 z důvodu předpokládaného nárůstu
počtu dětí a žádků v ZŠ a MŠ Telnice ve školním roce 2018/2019 a následujících
letech.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 5: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
V 18:15 se na jednání dostavil člen zastupitelstva obce Miroslav Homola, od této chvíle
bylo přítomno 10 členů zastupitelstva obce.

Zasedání zastupitelstva obce Telnice
14.12.2017

7.

Zápis č.40/17

Strana 6

Různé

7.1. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh aktualizovaného znění obecně závazné
vyhlášky č. 02/2017 o místním poplatku ze psů podle současných právních norem,
výše poplatků se vyhláškou nemění.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Telnice
č. 02/2017 o místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2018.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 6: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7.2. Zastupitelstvo obce projednalo nové znění Přílohy č. 2 ke Smlouvě č. 20/10 s KTS
Ekologie o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Telnice pro rok 2018.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s cenami za komunální odpad v roce 2017 a
2018 (porovnání připravila společnost KTS Ekologie).
Porovnání cen roku
2017
2018
Roční cena za svoz SKO na občana
80 Kč
94 Kč
Odstranění SKO (cena za tunu)
970 Kč
970 Kč
Vývoz skla (cena na občana)
6 Kč
6 Kč
Vývoz papíru (cena na občana)
98 Kč
70 Kč
Vývoz plastu (cena na občana)
98 Kč
70 Kč
Vývoz bia (cena na občana)
119 Kč
114 Kč
1 km jízdy vozidlem do 5t
18 Kč
19 Kč
1 km jízdy vozidlem ADR
25 Kč
26 Kč
Cena za zastávku (nebezpečný odpad)
550 Kč
709 Kč
Výpočet (předpoklad) nákladů roku 2017 cca 1,121.802,- Kč
Předpoklad nákladů roku 2018
927.923,50 Kč
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nové znění Přílohy č. 2 ke Smlouvě č. 20/10
o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Telnice pro rok 2018.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 7: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
7.3. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s náklady za odpady za rok 2016, což je
podkladový rok pro výpočet poplatku za komunální odpad pro příští rok 2018.
Zastupitelstvo obce projednalo návrh obecně závazné vyhlášky obce Telnice
č. 03/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se snižuje poplatek za
PDO na 400 Kč / obyvatele / rok.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Telnice
č. 03/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od
1.1.2018.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 8: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
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7.4. Zastupitelstvo obce projednalo návrh dodatku Smlouvy o zajištění služeb pro Českou
poštu, s.p., kterým se upravuje smlouva včetně Přílohy č.1 z důvodu změny názvu
společnosti Fortuna, a.s. od 1.7.2017 na Fsázky, s.r.o. a návrh změny Přílohy č.14
Smlouvy s platnosti od 1.1.2018, dle kterého Česká pošta nebude pro společnost
Fsázky, s.r.o. prodej losů poskytovat.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb
pro Českou poštu, s.p. (IČ: 47114983) č. 2017/14329 ze dne 9.10.2017 s účinností
od 1.1.2018.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 9: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
7.5. Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve
výši 100.000,- Kč na realizaci projektu „Obnova vybavení zahrady MŠ Telnice“.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje č. 049023/17/OKH s Jihomoravským krajem (IČ:
70888337) na Obnovu vybavení zahrady MŠ Telnice ve výši 100.000,- Kč.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 10: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
7.6. Zastupitelstvo obce projednalo návrh Pravidel pro poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Telnice a úpravu formuláře žádosti o dotaci typu B s účinností od 1.1.2018. Navržená
pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice zůstávají stejná jako v roce
2017.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Telnice a úpravu formuláře žádosti o dotaci typu B s účinností od 1.1.2018.
Současně schvaluje vyvěšení Veřejné výzvy k předkládání žádostí o dotaci typu
„A“ a typu „B“ z rozpočtu obce Telnice od 2.1.2018 do 31.1.2018.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 11: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 1 (Hrazdíra).
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
7.7. Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy o zřízení služebnosti se společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na realizovanou stavbu vedenou pod
označením „11010-055272 PVDSLM_E04_B_SOCE19_OK“. Na tuto stavbu byla
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 8.3.2016.
Jednorázová úhrada činí 1.000,- Kč.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (25788680) na zřízení
služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách Podzemního
komunikačního vedení a komunikačního zařízení k Pozemku, v rozsahu
vymezeném v Geometrickém plánu č. 1060-543/2017 vypracovaném
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GK GEO2007, s.r.o., č. 328/2017 ze dne 2.11.2017, který byl potvrzen
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno –
venkov dne 8.11.2017, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 12: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
7.8. Zastupitelstvo obce projednalo návrh darovací smlouvy, kterou paní xxxx xxxxxxx
daruje obci spoluvlastnický podíl o velikosti id. 6/16 na pozemku parc. č. 3108, orná
půda o výměře 901 m2, k.ú. Telnice u Brna, zapsané na LV č. 616 pro obec Telnice.
Starosta obce informoval, o jaký pozemek se jedná a že nabídka se týká podílu na
pozemku, kde jsou ještě dva další vlastníci. Jménem dalšího vlastníka podílu na
pozemku xxxxxxx xxxxxxxxx, které je starosta obce zástupcem opatrovníka, nemůže
její podíl na pozemku obci věnovat, i když by to mělo stejnou logiku.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 13:
Na žádost paní xxxx xxxxxxx Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Darovací
smlouvu s paní xxxxx xxxxxxxx, nar. 23.11.1954, bytem V dědině 19, 664 59
Telnice na spoluvlastnický podíl 6/16 k pozemku p.č. 3108 v k.ú. Telnice u Brna
o výměře 901 m2.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 13: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
7.9. Zastupitelstvo obce projednalo návrh dohody o způsobu provedení údržby
ochranného pásma elektroenergetického vedení přenosové soustavy V400 kV /
značení V417 se společností ČEPS, a.s., likvidaci užitkové dřevní hmoty, vzniklého
klestí a zbytků po těžbě provede ČEPS na své vlastní náklady.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Dohodu o způsobu provedení údržby
ochranného pásma V400kV/označ.V417, mezi stožáry č. 271-270, na pozemcích
p.č. 806/1, 1159/34, 1159/27, 1158/55 v k.ú. Telnice u Brna.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 14: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
7.10. Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy odpovídající věcnému břemenu pro
E.ON Distribuce, a.s. ke stavbě 1030031001 Telnice u B. (náměstí), rozš. kNN, CETIN.
Prosím o předložení ke schválení na zasedání zastupitelstva, popř. radě obce. Na tuto
stavbu byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí č. HO-1030031001/001, ze dne
26.10.2016. Jednorázová úhrada činí 2.000,- Kč.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. HO-014330046445/001 se společností E.ON Distribuce, a.s. (IČ: 28085400).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 15: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Zasedání zastupitelstva obce Telnice
14.12.2017

Zápis č.40/17

Strana 9

7.11. Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě, kterou se
investor stavby Umělecká kovárna Vytopil s.r.o. zavazuje darovat obci stavbu
„Prodloužení vodovodního řádu o 122 m v ul. Draha, Telnice“.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o budoucí darovací smlouvě
s Uměleckou kovárnou Vytopil s.r.o. (IČ: 29243271).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 16: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
7.12. Zastupitelstvo obce projednalo prodej těchto obecních pozemků: p.č. 3706, orná
půda, o výměře 550 m2 v k.ú. Telnice u Brna, nově vzniklý pozemek p.č. 3597/2
ostatní plocha, komunikace, o výměře 176 m2 v k.ú. Telnice u Brna, oddělený
z původního pozemku p.č. 3597, nově vzniklý pozemek p.č. 3678/3, orná půda, o
výměře 88 m2 v k.ú. Telnice u Brna, oddělený z původního pozemku p.č. 3678/2, nově
vzniklý pozemek p.č. 3702/1, orná půda, o výměře 783 m2 v k.ú. Telnice u Brna,
oddělený z původního pozemku p.č. 3702 společnosti ČEPS, a.s. za cenu 159.700,- Kč.
Navazující pozemky v k.ú. Sokolnice již obec Sokolnice společnosti ČEPS, a.s. darovala.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje prodej těchto obecních pozemků: p.č. 3706
orná půda o výměře 550 m2 v katastrálním území Telnice u Brna; nově vzniklý
pozemek p.č. 3597/2 ostatní plocha/komunikace o výměře 176 m2 v katastrálním
území Telnice u Brna, oddělený z původního pozemku p.č. 3597 geometrickým
plánem č. 1031-497a/2016 ze dne 5.ledna 2017, schváleným dne 17.1.2017
katastrálním pracovištěm Brno-venkov pod č.j. PGP-66/2017-703; nově vzniklý
pozemek p.č. 3678/3 orná půda o výměře 88 m2 v katastrálním území Telnice
u Brna, oddělený z původního pozemku p.č. 3678/2 geometrickým plánem
č. 1031-497a/2016 ze dne 5.ledna 2017, schváleným dne 17.1.2017 katastrálním
pracovištěm Brno-venkov pod č.j. PGP-66/2017-703; nově vzniklý pozemek
3702/1 orná půda o výměře 783 m2 v katastrálním území Telnice u Brna,
oddělený z původního pozemku p.č. 3702 geometrickým plánem č. 1031497a/2016 ze dne 5.ledna 2017, schváleným dne 17.1.2017 katastrálním
pracovištěm Brno-venkov pod č.j. PGP-66/2017-703 společnosti ČEPS, a.s. (IČ:
25702556) za cenu 200.000,- Kč a příslušnou Kupní smlouvu.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 17: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
7.13. Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní xxxxxxxxxx xxxxx o odkup obecního
pozemku p.č. 665/1 v k.ú. Telnice u Brna. Starosta obce upozornil na vedení
kanalizace – odpadní potrubí z rybníka přes výše uvedený pozemek. Po projednání se
zastupitelstvo obce přiklonilo k názoru výše uvedený obecní pozemek neprodávat.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje návrh na zamítnutí žádosti paní xxxxxxxxxx
xxxxx o odkup obecního pozemku p.č. 665/1 v k.ú. Telnice u Brna.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 18: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
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7.14. Zastupitelstvo obce projednalo nabídku restaurace Orlovna na adventní setkání se
seniory (17. prosince 2017), která činí 13.290,- Kč pro předpokládaný počet 90
seniorů.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje občerstvení pro účastníky adventního
setkání se seniory ve výši 160,- Kč/os. v restauraci na Orlovně s tím, že k této
částce bude připočteno cukroví ze cvrčovické školy. Každý senior obdrží od obce
vánočním darem obecní stolní kalendář.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 19: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
7.15. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že v mateřské škole Telnice ukončila
dlouhodobý pracovní vztah paní xxxx xxxxxxxxx a v základní škole xxxx xxxxxxx.
Zastupitelstvo obce uložilo řediteli školy Petru Gabrhelovi zjistit vhodný způsob
vyplacení mimořádné odměny xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx za jejich
dlouhodobou práci pro ZŠ a MŠ Telnice.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí ukončení dlouhodobého pracovního
vztahu xxxx xxxx xxxxxxxxx v MŠ Telnice a xxxx xxxxxxx v ZŠ Telnice a ukládá.
7.16. Zastupitelstvo obce projednalo Dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace
obce Telnice – Základní školy a Mateřské školy Telnice.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové
organizace obce Telnice – Základní školy a Mateřské školy Telnice.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 20: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
7.17. Ředitel školy Petr Gabrhel informoval zastupitelstvo obce, že ve středu 29. listopadu
2017 provedla Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje kontrolu v provozu
školní jídelny. Celkové hodnocení jídelníčku za měsíc listopad 2017 bylo velmi dobré.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci ředitele školy o kontrole
Krajské hygienické stanice v provozu školní jídelny. Informace o zákonných limitech
stravování ve školních jídelnách bude zveřejněna v Telnickém zpravodaji.
7.18. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se znaleckým posudkem xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx na stanovení ceny obvyklé kolového traktoru WISCONSIN MT8 – 150.32
YUKON, RZ.: BOO9988. Dle posudku byly stanovena obvyklá cena ve výši 117.236,Kč. Starosta obce navrhuje zařazení traktoru do majetku obce.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje zařazení obecního traktoru Wisconsin MT8
– 150.32 YUKON (RZ: BOO 9988) do majetku obce Telnice za cenu 117.236,- Kč,
která byla stanovena 9.12.2017 dle znaleckého posudku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
(číslo posudku: 425-36-2017).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 21: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
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7.19. Zastupitelstvo obce projednalo návrh na prodej obecního kolového traktoru
WISCONSIN MT8 – YUKON.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 22:
Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky nabídkového řízení – vyzývá zájemce
o koupi traktoru Wisconsin MT8 – YUKON k předložení nabídek v uzavřených
obálkách s označením: „TRAKTOR YUKON“ do 15. ledna 2018 do 10:00 hod. na
adresu: OÚ Telnice, Růžová 243, 664 59 Telnice a stanovuje minimální cenu
prodeje na 117.236, Kč. Traktor bude prodán tomu zájemci, který nabídne
nejvyšší cenu. Obec Telnice si vyhrazuje právo zrušit bez udání důvodu toto
nabídkové řízení.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 22: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
7.20. Zastupitelstvo obce projednalo návrh na podání žádosti o dotaci – místní
komunikace. Termín odevzdání žádosti: pondělí 15.1.2018. Regionální poradenská
agentura, s.r.o. (IČ: 26298163) nabízí zpracování žádosti, odměny za úspěch,
výběrové řízení, řízení projektu za cenu vč. udržitelnosti 60.000,- Kč bez DPH.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 23:
Zastupitelstvo obce schvaluje nabízené podmínky společnosti Regionální
poradenská agentura, s.r.o. (IČ: 26298163) pro podání dotační žádosti na
Ministerstvo pro místní rozvoj – Dotační program č. 5 - odměnu za úspěch,
výběrové řízení a řízení projektu vč. administrace v době udržitelnosti za cenu
60.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu uskutečněním všech činností vedoucích
k včasnému podání této žádosti o dotaci.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 23: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
7.21. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s kalkulací vodného a stočného pro rok
2018 pro obec Telnice. Cena vodného činí 35,50 Kč vč. DPH, cena stočného 31,96 Kč
vč. DPH. Zastupitelstvo obce projednalo návrh přílohy č. 12 ke smlouvě o nájmu
provozu vodovodu a současně i návrh přílohy č. 12 ke smlouvě o nájmu provozu
kanalizace a ČOV s Vodárenskou akciovou společností, a.s. na rok 2018.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 24:
Zastupitelstvo obce schvaluje kalkulace vodného a stočného pro rok 2018 pro
obec Telnice a cenu vodného: 35,50 Kč/m3 vč. DPH a cenu stočného: 31,96
Kč/m3 vč. DPH a přílohy č. 12 ke smlouvám o nájmu a provozu vodovodu a
o nájmu a provozu kanalizace a ČOV s Vodárenskou akciovou společností, a.s.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 24: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 24 bylo schváleno.
7.22. Zastupitelstvo obce projednalo návrh na provedení opravy rideru Husquarna 21AWD
u společnosti ALFATEK s.r.o., která nabízí provedení opravy za cenu 20.684,86 Kč vč.
DPH.
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Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 25:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení opravy rideru Husquarna 21AWD za
cenu 20 684,86 Kč vč. DPH u společnosti ALFATEK s.r.o. (IČ: 29203465).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 25: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 25 bylo schváleno.
7.23. Zastupitelstvo obce projednalo žádost společnosti Itself, s.r.o. o stanovisko obce
k stavebnímu záměru dílčí výstavby datové sítě v lokalitě u nádraží, jedná se
o vybudování dílčích úseků podzemní optické datové trasy s využitím naplánovaných
výkopových prací při ukládání kabelových rozvodů NN a VO v ulicích Hliníky, Na Vilách
a K Nádraží.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 26:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí žádost společnosti Itself, s.r.o. a
odkazuje žadatele na jednání se společností EON o možné spolupráci ve věci
připoložení datového kabelu při obnově vedení NN v nádražní čtvrti.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 26: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 26 byl schváleno.
7.24. Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní Renaty Jahodové o zvýšení odměny za
údržbu telnických krojů o 10.000,- Kč/ročně. Doposud odměna vč. spotřeby materiálu
činí 50.000,- Kč/ročně. Počet akcí, pro které kroje připravuje, se zvyšuje, zvyšují se i
ceny za režijní náklady a v příštím roce výrazně stoupnou i ceny energií.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 27:
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení roční odměny za údržbu obecních krojů
na 60.000,- Kč a příslušný dodatek ke Smlouvě o údržbě a vydávání telnických
krojů ze dne 7. března 2014.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 27: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 27 byl schváleno.
7.25. Zastupitelstvo obce projednalo pověření starosty obce provádět rozpočtová opatření
v závěru roku 2017.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 28:
Zastupitelstvo obce Telnice pověřuje starostu obce s účinností od 15.12.2017 do
31.12.2017 ke schvalování rozpočtových opatření obce Telnice.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 28: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 28 bylo schváleno.
7.26. Zastupitelstvo obce projednalo Inventarizace majetku obce Telnice, které se
uskuteční ke dni 31.12.2017.
Pro provedení inventarizace jsou navrženy tyto komise:
osoba odpovědná za provedení inventarizace Pavla Chovancová,
ÚIK
– ing. Pavel Oborný, ing. Josef Hrazdíra, František Kroutil,
Obecní úřad – dokladová inventura Mgr. Leona Bímová, Ing. Miroslav Homola,
Marie Fialová,
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Majetek – Pavla Chovancová, Ing. Jiří Dudák,
Hasiči
– Mgr. Petr Gabrhel, Ing. Josef Hrazdíra, Ing. Miroslav Homola,
Základní škola – Ing. Martin Kočí, Mgr. Kateřina Umlášková, DiS.
Mateřská škola a školní jídelna – Mgr. Kateřina Umlášková,DiS., Ing. Martin Kočí.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 29:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje termín uskutečnění inventarizace ke dni
31.12.2017 a složení inventarizačních komisí, vč. Opatření č. 01/2017, kterým se
stanoví „Směrnice k inventarizaci č. 1/2017“ a „Plán inventur na rok 2017“.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 29: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 29 bylo schváleno.
7.27. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o jednání s Jednotou Mikulov ve věci
rozšíření parkoviště před obchodem a souhlasí s podáním žádosti na odkup části
pozemku p.č. 191 v k.ú. Telnice u Brna ve vlastnictví Jednoty.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 30:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o jednání
s Jednotou Mikulov a souhlasí s podáním žádosti na odkup části pozemku Jednoty
před obchodem.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 30: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 30 bylo schváleno.
7.28. Zastupitelstvo obce projednalo návrh dodatku k Licenční smlouvě č.1 s Pavolom
Halandou (IČ: 40351467), majitelem programu virtuální hřbitov, na snížení ceny za
platbu licence za virtuální hřbitov.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 31:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Dodatek k licenční smlouvě č. 1 s Pavolem
Halandou (IČ: 40351467) na snížení licenčního poplatku na cenu 2.100,- Kč/ročně
k virtuálnímu telnickému hřbitovu.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 31: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 31 bylo schváleno.
7.29. Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí sdělení xxxx xxxxxx xxxxxx o zajištění
pokácení zbývajícího kmene stromu (pajasanu) za zahradou xxxxxxxxxx na jeho
náklady.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí sdělení xxxx xxxxxx xxxxxx k pokácení
zbývajícího kmene stromu na pozemku p.č. 591 v k.ú. Telnice.
7.30. Zastupitelstvo obce projednalo žádost Domova pro seniory Sokolnice o finanční
příspěvek na provoz. V současné době jsou v domově ubytováni 3 klienti a
zaměstnáno 7 osob – občanů naší obce.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 32:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,Kč Domovu pro seniory Sokolnice (IČ: 00209392) a příslušnou darovací smlouvu.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 32: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 32 bylo schváleno.
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7.31. Zastupitelstvo obce projednalo žádost spolku HEWER, z.s. o poskytnutí finanční
dotace na službu osobní asistence pro občany Telnice. V současné době poskytuje
spolek asistenční služby 1 klientovi z naší obce.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 33:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Žádost o poskytnutí finanční dotace ve výši
15.000,- Kč společnosti HEWER, z.s. (IČ: 66000653) na poskytování sociálních
služeb občanům obce Telnice (kapacita 1000 asistenčních hodin) přímé péče
v roce 2018.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 33: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 33 bylo schváleno.
7.32. Zastupitelstvo obce projednalo nákup kalového čerpadla pro hasiče. Byly předloženy
3 nabídky. Nabídka firmy Požární bezpečnost činí, s.r.o. činí 32.795,- Kč vč. DPH,
nabídka firmy SDH plus, s.r.o. činí 22.887,- Kč vč. DPH, nabídka firmy Aquafam a.s. činí
24.067,- Kč vč. DPH.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 34:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje pořízení kalového čerpadla Ready 8 za
cenu 22.887,- Kč vč. DPH od společnosti SDH plus, s.r.o. (IČ: 03168204).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 34: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 34 bylo schváleno.
7.33. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o podané výpovědi z pracovní smlouvy
účetní obecního úřadu a vyhlášení veřejné výzvy na novou účetní.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty o podané výpovědi
z pracovní smlouvy účetní obecního úřadu a vyhlášení veřejné výzvy na novou
účetní.
7.34. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se skutečností, že věžní hodiny na kostele
sv. Jana Křtitele jsou pokažené. Hledáním v účetnictví bylo zjištěno, že hodiny jsou
v majetku obce Telnice. Předpokládaná částka výdajů (především za materiál) činí cca
10.000,- korun (za elektro-instalační část). Kromě této položky bude nutné provést
ještě opravu mechanické části hodin, která bude konzultována až po provedení
opravy elektronické části.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o technickém
problém na věžních hodinách kostela sv. Jana Křtitele, které jsou ve vlastnictví obce
a o provedení nezbytných oprav.
7.35. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s výrobou a dodávkou propagačního CD
obce Telnice s názvem „Bratři Jahodovi zpívají svoje oblíbené“.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí uskutečnění výroby a dodávky
propagačního CD obce Telnice: Bratři Jahodovi Zpívají svoje oblíbené.
7.36. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že vydání vánočního Telnického
zpravodaje vyjde v pátek 15. prosince 2017. K Telnickému zpravodaji bude přiložena
brožura – „Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí“, nový jízdní řád a CD
bratři Jahodovi.
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7.37. Starosta obce poděkoval Brněnskému maďarskému sdružení, které ve spolupráci
s obcí Telnice uspořádalo pietní akt u pomníku Kopjafa v sobotu 2.12.2017, za
slavnostní rozsvícení stromu, které uspořádala ZŠ a obec Telnice v neděli 3.12.2017,
za pořádání představení dobrodružné pohádky „Kluk z plakátu“, které se uskutečnilo
v sále sokolovny v neděli 10.12.
7.38. Starosta obce informoval o pozvánkách na Vánoční minitrhy na sokolovně (20.12.), na
adventní posezení pro seniory (17.12.), na tradiční štěpánský turnaj ve stolním tenise
(26.12), na turnaj jednotlivců v kuželkách (26.12.), na silvestrovskou party v orlovně
(30.12.), na setkání KLAS (9.1.), na Dětské karnevalové radovánky (21.1.), na Winter
cup Telnice 2018, na Tříkrálovou sbírku 2018 (6.1.), na Orelský ples (26.1.), na zájezd
do Loštic a Olomouce (4.1.2017), na ministrantský Florbalový turnaj (28.1.), na
situační komedii Dámský krejčí (27.1.), na maškarní bál pro celou rodinu (20.1.), na
Dětský turnaj v malé kopané (27.1.).
7.39. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s nabídkou firmy František Marek – Alarm
servis, Telnice na instalaci dveřního komunikátoru pro zabezpečení provozu brány na
kostelním nádvoří od firmy František Marek – Alarm servis, Telnice (IČ: 69661634)
v ceně 16.595,- Kč bez DPH (materiál + montáž).
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty o nabídce na dveřní
komunikátor pana Františka Marka.
7.40. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o plánovaném termínu prvního
zasedání zastupitelstva obce v novém roce ve čtvrtek 25.1.2018. Termín zasedání
bude včas zveřejněn na úřední desce a zastupitelé jej jako obvykle obdrží do svých
e-mailových schránek. Na závěr zasedání starosta obce pozval zastupitele na vánoční
večeři do restaurace U Laštůvků.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20:25 hod.

Zapisovatel:

Jiří Dudák

Ověřovatelé: Leona Bímová

Starosta:

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

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

Petr Gabrhel

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

František Kroutil

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

