Zasedání zastupitelstva obce Telnice
03.05.2018

Zápis č.44/18

Strana 1

Z Á P I S č. 44 / 18
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 03.05.2018
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, omluven Pavel Oborný, a 1 občan z řad veřejnosti
(zástupce projekční kanceláře Atelier 99 s.r.o.). 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 25.04.2018 do 03.05.2018 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 nebyla na jednání zastoupena.
Starosta obce přečetl program jednání uvedený na pozvánce:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Došlá pošta
4) Vydání změny č. 2 územního plánu Telnice
5) Lokalita Hliníky
6) Park v nádražní čtvrti
7) Různé
Starosta obce Telnice přednesl návrh na změnu programu jednání a současně návrh na
doplnění v bodě Různé.
Návrh programu jednání po změně:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Došlá pošta
4) Stavební záměr společnosti TOP tisk
5) Vydání změny č. 2 územního plánu Telnice
6) Lokalita Hliníky
7) Park v nádražní čtvrti
8) Různé
Návrh na doplnění o jednotlivé body v bodě 8) Různé:
xxxxx xxxxx pozemky p.č. 945/3 a 946/12
xxxxx xxxxxx – pronájem části pozemku 174/1
Pronájem části obecního pozemku – xxxxxxx xxxxxxxx

Zasedání zastupitelstva obce Telnice
03.05.2018

Zápis č.44/18

Strana 2

xxxxx xxxxxxx – žádost o změnu nájemní smlouvy
Věcné břemeno – farnost
Smlouva o;budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Vyjádření k rybníku
ČEPS – darovací smlouva a pozemky pod rozvodnou
Účetní závěrka ZŠ Telnice
Dotace JMK
Dotace typu B
Sekačka
Boční mulčovač
Hasiči – železný šrot – darovací smlouva
GDPR – pověřenec
Jarní deratizace obce
Cimbálová muzika xxxxx xxxxxxxx
SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: HO-014330048066/001
Popelnice na tříděný odpad
KTS Ekologie – Příloha č. 3
Spolek pro obnovu venkova ČR
Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub RADOST
Kniha o Telnici
Garáž – bytovky
itself s.r.o. – návrh ke spolupráci
Školská rada
Jednání s xxxxx xxxxxxxx
Zděná sportovní hala
xxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx
VH DSO Region Cezava
Aktuální stav výběru místních poplatků
Práce pracovní čety
Rozpočtové opatření č. 3-2018
darovací smlouvu na prodloužení vodovodního řádu
PODĚKOVÁNÍ
POZVÁNKY
DISKUZE
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 8) 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 Kateřinu Umláškovou. Jiný návrh nebyl podán.
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Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje zapisovatelem zápisu Jiřího Dudáka a
ověřovatele zápisu Leonu Bímovou a Kateřinu Umláškovou.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 2: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
V 18:12 se na jednání zastupitelstva obce dostavil člen zastupitelstva obce Miroslav
Homola, od této chvíle bylo přítomno 10 členů zastupitelstva obce.
2. Kontrola usnesení a úkolů:
2.1. Předseda stavební komise – projednat odvedení dešťových vod z okapového svodu
nemovitosti xxxxxxxxxxx s vlastníky nemovitosti. Úkol trvá.
2.2. Ředitel školy Petr Gabrhel – znovu projednat vhodný způsob vyplacení mimořádné
odměny xxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxx. Splněno, bude probráno v bodě 8)
Různé.
2.3. Starosta obce – jednat se společností itself s.r.o. o nabídce na rozšíření spolupráce ve
věci dodávky internetové konektivity pro obec a dostavby kabelové sítě v obci. Splněno,
bude probráno v bodě 8) Různé.
3. Došlá pošta
3.1. Stavební úřad Sokolnice – vyrozumění o provedení závěrečné kontrolní prohlídky na
stavbu nazvanou „Stavební úpravy obecního úřadu Telnice“ ve čtvrtek 26. dubna 2018.
TEL-444/2018-Dr
3.2. Mgr. Marek Šlapal, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje – pozvánka na slavnostní
předávání certifikátu auditu familyfriendlycommunity, které se uskuteční dne 17. května
2018. TEL-456/2018-Dr
3.3. Stavební úřad Sokolnice – rozhodnutí o povolení výjimky o vzájemných odstupech pro
umístění stavby rodinného domu na pozemku p.č. KN 1158/28, k.ú. Telnice u Brna, (ve
vlastnictví xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx) ve vzdálenosti 5,43 m od RD na pozemku p.č.
KN 807/5, k.ú. Telnice u Brna, (ve vlastnictví Lukáše a Lucie Naďových), rozhodnutí
o umístění stavby a stavební povolení stavby „Novostavba RD“ na pozemku p.č. KN
1158/28, k.ú. Telnice u Brna. TEL-457/2018-Dr
3.4. xxxxx xxxxxxxxxx – žádost o vyjádření obce k projektové dokumentaci na rekonstrukci
RD č.p. 365 na ulici Za Sokolovnou. TEL-463/2018-Dr
3.5. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – souhlasné stanovisko k návrhu
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny
č. 2 ÚP Telnice. TEL-465/2018-Dr
3.6. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Radost, Prostějov –
žádost o finanční dar na částečné náklady na bezbariérové ubytování a vstupné do
okolních zámků, muzeí a na lodní plavbu po Vranovské přehradě. TEL-472/2018-Du
3.7. xxxxx xxxxxxx – žádost o změnu nájemní smlouvy na pronájem části obecního pozemku
p.č. 3109 v k.ú. Telnice u Brna na dobu určitou, nejlépe 20 let. TEL-476/2018-Dr
3.8. Stavební úřad Sokolnice – sdělení o souhlasu s dělením pozemků p.č. KN 945/1, 946/4
k.ú. Telnice u Brna. TEL-477/2018-Dr
3.9. Deratizace4D – výsledky celoplošné deratizace obce Telnice – jaro 2018. mail:18.4.2018

Zasedání zastupitelstva obce Telnice
03.05.2018

Zápis č.44/18

Strana 4

3.10. KTS Ekologie, s.r.o. – zápis z jednání dozorčí rady KTS Ekologie, konané dne 12.4.2018
v Říčanech. mail:19.4.2018
3.11. Úřad pro civilní letectví - veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy, kterým se
zřizují ochranná pásma primárního radaru TAR na letišti Brno – Tuřany LKTB. TEL486/2018-Dr
3.12. xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx – žádost o vyjádření k projektu stavby Rodinný dům a garáž,
včetně nájezdu a oplocení pozemku, místo stavby ulice Augarty, č.p. 946/1, 946/8 v k.ú.
Telnice u Brna a o povolení vjezdu. TEL-487/2018-Dr
3.13. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx – žádost o projednání pokácení stromu na obecním
pozemku p.č. 1415 v k.ú. Telnice u Brna, druh dřeviny: cypřiš, obvod kmene ve výšce 130
cm je 75 cm a o přezkoumání možnosti pokácení dalších stromů v okolí bytovky Hliníky
320 – břízy a jehličnanu mezi domy. Mail 20.4.2018.
3.14. xxxxx xxxxx – sdělení, kterým reaguje na odpověď obce ze dne 26.3.2018 ve věci
oznámení xxxxx xxxxxx, že „kanalizace umístěná na pozemku p.č. 533 v k.ú. Telnice
u Brna bude od 1.4.2018 trvale mimo provoz“. TEL-492/2018-Dr
3.15. xxxx xxxx xxxxx – žádost o vyjádření ke stavbě „Úprava účelové komunikace navazující
na místní komunikaci Vinohrádky v Měníně“. TEL-493/2018-Du
3.16. DSO Region Cezava – návrh závěrečného účtu DSO Region Cezava předložen
zastupitelstvu obce.
3.17. Data Procon, s.r.o. – oznámení o změně technologie mapového portálu v souvislosti se
zavedením směrnice GDPR. TEL-499/2018-Dr
3.18. NIPI, bezbariérové prostředí, o.p.s. – stanovisko k předkolaudační prohlídce stavby
„Stavební úpravy OÚ Telnice“. TEL-501/2018-Dr
3.19. Ministerstvo životního prostředí – oznámení o zahájení správního řízení ve věci žádosti
o prodloužení platnosti rozhodnutí MŽP č.j. 560/2228/2003 ze dne 17.2.2004
o stanovení průzkumného území Svahy Českého masívu. TEL-505/2018-Dr
3.20. Stavební úřad Sokolnice – vyrozumění o zahájení řízení o povolení odstranění stavby
rodinného domu, Růžová 43, Telnice na pozemku p.č. 630 v k.ú. Telnice u Brna, ústní
jednání s ohledáním na místě stavby se uskuteční v úterý 15.5.2018 v 8 hod. TEL509/2018-Dr
3.21. JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje – informace o cvičení na území
celého Jihomoravského kraje dne 15. května 2018, které ve spolupráci se společností
E. ON Distribuce, a.s. a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje prověří
nově nastavený „Systém předávání informací o stavu dodávky elektrické energie
v případě vzniku mimořádných událostí“. TEL-510/2018-Dr
3.22. AR projek,t s.r.o. – předávací protokol na upravený návrh pro vydání změny č.2 ÚP
Telnice. TEL-514/2018-Du
3.23. Spolek pro obnovu venkova ČR – žádost o zaplacení členského příspěvku na rok 2018 ve
výši 2 000,- Kč, a to do konce května 2018. mail 2.5.2018
3.24. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí – pozvánka na závěrečnou kontrolní
prohlídku stavby „Telnice, ul. Draha – prodloužení vodovodního řadu“ dne 22.05.2018
(úterý) v 9 hodin. TEL-516/2018-Dr
3.25. KOCMAN envimonitoring s.r.o. – faktura za služby serveru spojené s projektem
protipovodňové ochrany za období leden, únor, březen 2018 ve výši 809,49 Kč vč. DPH.
TEL-517/2018-Dr
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3.26. KTS EKOLOGIE s.r.o. – sdělení o nutnosti přistoupit ke zpoplatnění odebíraných
plastových odpadů a zaslání Přílohy č. 3 ke smlouvě č.20/10 o odstraňování a separaci
komunálního odpadu v obci Telnice pro rok 2018. TEL-518/2018-Du
3.27. xxxxx xxxxxx – žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice – typ dotace B – na
akci turnaj dvojic v Petanque ve výši 2.000,- Kč. TEL-521/2018-Dr
4. Stavební záměr společnosti TOP tisk
Zástupce projekční kanceláře Atelier 99 s.r.o. (Josef Pirochta) prezentoval záměr stavby
průmyslového objektu nazvaného „Výrobní areál Telnice“, který nachází na pozemcích p.č.
3120, 3121, 3122 v k.ú.Telnice u Brna (na konci zastavěné části obce Telnice za areálem Princ
Parket, u silnice II/380 směr Hodonín), investor stavby společnost TTO services a.s. Navržené
halové objekty slouží pro lehkou výrobu. Délka stavby výrobního areálu se předpokládá cca 8
měsíců, zahájena by mohla být v květnu 2019 a ukončena do konce roku 2019.
Na žádost obce byl záměr doplněn o krycí výsadbu stromořadí podél čelní a boční (směrem do
obce) strany pozemku tak, aby tato zeleň kryla pohled na průmyslový charakter výstavby.
Investor byl seznámen s tím, že ke svému novému průmyslovému areálu bude na své náklady
přivádět hlavní řad splaškové kanalizace, kterou po vybudování předá obci Telnice. Investor
dále informoval zastupitele o tom, že tento záměr nepřivede do obce více těžké dopravní
zátěže než jen několik kamionů denně (cca 2-3 kamiony).
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí záměr stavby průmyslového objektu
nazvaného „Výrobní areál Telnice“.
5. Vydání změny č. 2 územního plánu Telnice
Jiří Dudák, místostarosta obce a určený zastupitel, předložil návrh na vydání změny č. 2
územního plánu Telnice včetně odůvodnění, který zpracovala xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
oprávněná osoba pořizovatele.
Důvodová zpráva:
O pořízení změny č. 2 územního plánu Telnice (dále jen ÚP Telnice) rozhodlo
zastupitelstvo obce Telnice svým usnesením na zasedání dne 10.12.2015, které zároveň určilo
zastupitele pana Ing. Jiřího Dudáka, jako spolupracovníka s pořizovatelem změny územního
plánu.
Pořizovatelem změny č. 2 územního plánu Telnice je Obecní úřad Telnice, dle § 6 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), který dle § 24 stavebního zákona splňuje
kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti, neboť má uzavřenu smlouvu
s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která splňuje všechny zákonné předpoklady.
Změna č. 2 byla řádně projednána a zpracována dle platných právních předpisů.
Pořizovatel nyní dokončil poslední etapy při pořizování změny č. 2 územního plánu Telnice
a přezkoumal soulad návrhu změny č. 2 s politikou územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního
zákona a jeho prováděcích předpisů, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů a konstatuje, že neshledal žádný rozpor, který by vydání změny č. 2 bránil.
Po splnění všech zákonných povinností pořizovatel předkládá zastupitelstvu obce návrh
na vydání změny č. 2 územního plánu Telnice s jeho odůvodněním ve formě opatření obecné
povahy.
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Místostarosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Telnice po projednání návrhu na vydání změny č. 2 územního plánu
Telnice s jeho odůvodněním (příloha materiálu):
I. ověřuje
dle § 54, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, že změna č. 2 územního plánu Telnice není
v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, s územně plánovací dokumentací
vydanou Jihomoravským krajem – Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, se
stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.
II. schvaluje
návrh rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění a návrh vyhodnocení připomínek, které
jsou nedílnou součástí odůvodnění opatření obecné povahy (kapitoly II.18. a II.19.).
III. vydává
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití ustanovení §
55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 16
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti změnu č. 2 územního plánu
Telnice formou opatření obecné povahy.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 3: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
6. Lokalita Hliníky
Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o návrhu plánu stavební lokality Hliníky,
předložený společností RH Finance. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s návrhem
smlouvy o smlouvě budoucí směnné se společností RH Finance s.r.o. Předmětem budoucí
směnné smlouvy je část pozemku parc. č. 1288, k.ú. Telnice u Brna, ve výlučném vlastnictví
obce Telnice a části pozemků parc. č. 1292, 1291 a 1340/1, vše v k.ú. Telnice u Brna, vše ve
výlučném vlastnictví společnosti RH Finance s.r.o. (příp. jiný investor). Po vypracování
geometrického plánu bude vyvěšen záměr a následně uzavřena směnná smlouva i plánovací
smlouva, tím bude celá akce po právní stránce zajištěná. Investor byl vyzván k přípravě
geometrického plánu lokality.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informace starosty obce o přípravě stavební
lokality Hliníky.
7. Park v nádražní čtvrti
Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o výsadbě v novém parku v nádražní čtvrti,
která proběhla 21. dubna 2018 v rámci obecní brigády. Brigáda v nádražní čtvrti se konala za
krásného jarního počasí v sobotní dopoledne dne 21. dubna 2018. Brigádníci se sešli s různým
pracovním náčiním na místě budoucího parku za dětským hřištěm u bytovek – a to v počtu asi
dvaceti, nechyběli ani malí pomocníci. Lokalita byla již dříve vyčištěna od černých skládek a
náletových dřevin, byly provedeny terénní úpravy ke srovnání pozemku. Dříve nevyužívaný a
nahodile zavážený pozemek se tak obec snaží proměnit v park s okrasnými dřevinami
navazující na dětské hřiště a na již provedenou terénní cyklodráhu pro malé cyklisty. Výsadba
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okrasných ovocných i neovocných stromů má být pro svoji druhovou rozmanitost a celoroční
barevnost místem pěkného kousku přírody, prostorem poskytujícím odpočinek a klid,
v horkých létech pak stín. Předem připravené jamky práci i čas výrazně usnadnily. Všechny
dovezené a ošetřené stromky našly svoji jamku dle předem sestaveného výsadbového plánu
a byly řádně usazeny, zahrabány, připevněny k opěrným kůlům, ošetřeny kmenovými
chráničkami a hojně zality. Vědomi si toho, že právě dostatek vláhy je jedna z nejdůležitějších
podmínek pro úspěšné zakořenění a dobrý růst stromků, se mnozí zúčastnění domluvili na
následném pravidelném zalévání, kterému jsou ochotni kus ze svého volného času věnovat.
Za to jim moc děkujeme a stejně tak všem, kteří se na místě zúčastnili. Zvláštní poděkování
patří také obecnímu zaměstnanci Bartolomějovi Sklenářovi a jeho kolegům za pracovní čety.
Pan Josef Hrazdíra zajistí nabídku na rekonstrukci obecních studní.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informace starosty obce o provedené
výsadbě stromů v budoucím parku v nádražní čtvrti i provedených opatřeních
souvisejících s pravidelnou zálivkou stromů.
8. Různé
8.1. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo prodej části obecního pozemku p.č. 945/3
o výměře 7 m2, odděleného geometrickým plánem z pozemku p.č. 945/1, ostatní
plocha, neplodná půda, v k.ú. Telnice u Brna a části obecního pozemku p.č. 946/12
o výměře 9 m2, odděleného geometrickým plánem z pozemku p.č. 946/4, orná půda,
v k.ú. Telnice u Brna do vlastnictví xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx. Záměr na prodej
pozemků byl vyvěšen v termínu 19.3.2018 – 4.4.2018.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje prodej obecních pozemku p.č. 946/12
o výměře 9 m2 a parc. č. 945/3 o výměře 7 m2, které vznikly rozdělením pozemků
parc. č. 946/4 a 945/1 na LV č. 10001 pro obec Telnice, v k.ú. Telnice u Brna dle
geometrického plánu č. 1047-28/2017 xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx)
a xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), oba trvale bytem xxxxxxx xxxxx,
xxx xx xxxx do společného jmění manželů za kupní cenu 9.600,- Kč dle znaleckého
posudku č. 2018/04/26/OST. Současně bude zapsáno věcné břemeno vedení
dešťové kanalizace na pozemky 946/12 a 946/3 v k.ú. Telnice u Brna a také na
pozemky ve vlastnictví kupujících, přičemž se schvaluje jednorázová úhrada za
toto břemeno ve výši 1.000,- Kč. Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje příslušnou
Kupní smlouvu o převodu pozemků a zřízení věcného břemene.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 4: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
8.2. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo pronájem části obecního pozemku p.č. 174/1
v k.ú. Telnice u Brna v rozsahu 2,5 x 3,0 m (7,5 m2) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Záměr na
pronájem pozemku byl vyvěšen v termínu 12.4.2018 – 30.4.2018.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje pronájem části obecního pozemku p.č.
174/1 v k.ú. Telnice u Brna o výměře 7,5 m2 za cenu 500,- Kč/ročně xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx a
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příslušnou Smlouvu o pronájmu části obecního pozemku s účinností od 1. června
2018 na dobu neurčitou.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 5: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
8.3. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo pronájem části obecního pozemku p.č. 625,
v k.ú. Telnice u Brna, o výměře cca 40 m2 před domem x xxxxxxx xx, pro uložení
stavebního materiálu pro probíhající rekonstrukci domu. Záměr na pronájem pozemku
byl vyvěšen v termínu 12.4.2018 – 30.4.2018.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje pronájem části obecního pozemku p.č. 625
v k.ú. Telnice u Brna o výměře 40 m2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx,
trvale bytem xxxxx xx, xxx xx xxxx za cenu 400,- Kč/ročně a příslušnou Smlouvu
o pronájmu části obecního pozemku na dobu určitou od 1. června 2018 do
30. května 2019.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 6: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
8.4. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost xxxx xxxxxx xxxxxxxx o změnu nájemní
smlouvy na pronájem části obecního pozemku p.č. 3109 v k.ú. Telnice u Brna o výměře
270 m2. xxx xxxxx xxxxxxx s ohledem na záměr zasadit na pronajatém pozemku ovocné
stromy a vinnou révu a používat jej jako zahrádku požaduje změnit nájemní smlouvu
na dobu určitou, nejlépe 20 let. Po diskuzi nakonec navrhla Leona Bímová kompromisní
délku změny smlouvy – 10 let.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje pronájem části pozemku p.č. 3109 v k.ú.
Telnice u Brna o výměře 270 m2 ve vlastnictví obce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
xxxx xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx, na dobu určitou 10
let a příslušný dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 28.4.2017.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 7: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 2 (Kroutil,
Chovancová).
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
8.5. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na pozemcích p.č. 1080/2 a 1080/9 v k.ú. Telnice u Brna
s Římskokatolickou farností Telnice pro vedení splaškové kanalizace z ulice Draha do
ulice U Rybníka. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu
v celkové výši 80 000,- Kč + DPH.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s Římskokatolickou farností Telnice (IČ: 65266234) na farních
pozemcích 1080/2 a 1080/9 v k.ú. Telnice u Brna pro účely budoucího vybudování
hlavního řadu kanalizace.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 8: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
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8.6. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pro realizaci
stavby pod označením „11010-078310 VPIC SÚS Telnice II_380 průtah“ na obecních
pozemcích parc. č. 189, 539, 541, 738, 21/3, 287/1, 287/8, 380, 486/1, 542/1, 539/2,
741/1, v katastrálním území Telnice u Brna. Investorem stavby je SÚS JMK, p.o.k.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(IČ: 04084063) na tyto pozemky:
- Služebnost k Pozemku parc. č. 189 za jednorázovou náhradu ve výši 300,- Kč,
- Služebnost k Pozemku parc. č. 539 za jednorázovou náhradu ve výši 150,- Kč,
- Služebnost k Pozemku parc. č. 541 za jednorázovou náhradu ve výši 30,- Kč,
- Služebnost k Pozemku parc. č. 738 za jednorázovou náhradu ve výši 270,- Kč,
- Služebnost k Pozemku parc. č. 21/3 za jednorázovou náhradu ve výši 1470,- Kč,
- Služebnost k Pozemku parc. č. 287/1 za jednorázovou náhradu ve výši 360,- Kč,
- Služebnost k Pozemku parc. č. 287/8 za jednorázovou náhradu ve výši 120,- Kč,
- Služebnost k Pozemku parc. č. 380 za jednorázovou náhradu ve výši 360,- Kč,
- Služebnost k Pozemku parc. č. 486/1 za jednorázovou náhradu ve výši 450,- Kč,
- Služebnost k Pozemku parc. č. 542/1 za jednorázovou náhradu ve výši 540,- Kč,
- Služebnost k Pozemku parc. č. 539/2 za jednorázovou náhradu ve výši 360,- Kč,
- Služebnost k Pozemku parc. č. 741/1 za jednorázovou náhradu ve výši 270,- Kč.
Jednorázová náhrada v úhrnné výši činí 4.680,- Kč.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 9: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
8.7. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že rybářské závody na telnickém
rybníku, které se měly uskutečnit v neděli 8. dubna 2018, byly zrušeny. Starosta obce
seznámil zastupitelstvo obce s reakcí předsedy Rybářského sportovního klubu Telnice
xxxx xxxxxxxx na diskuzi, která proběhla na facebookové skupině „Telničáci sobě“.
Doslovná reakce byla zveřejněna na přání xxxx xxxxxxxx.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí vyjádření xxxx xxxx xxxxxxxx k situaci na
rybníku a k důvodům nekonání letošních rybářských závodů.
8.8. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o jednání se společností ČEPS, a.s.
o záměru rozšířit areál ČEPS. Rozšíření rozvodny vyžaduje zábor následujících pozemků
ve vlastnictví obce Telnice. Pozemek p.č. 3651 o celkové výměře 8462 m2, ostatní
plocha, (z toho výměra pro rozvodnu 2092 m2), pozemek p.č. 3652 o celkové výměře
1532 m2, orná půda (z toho výměra pro rozvodnu 80 m2), pozemek p.č. 3664 o celkové
výměře 2345 m2, orná půda, (z toho výměra pro rozvodnu 235 m2), orná půda,
pozemek p.č. 3705 o celkové výměře 1920 m2, orná půda, (z toho výměra pro rozvodnu
928 m2). Náhradou za přerušení části stávající veřejné polní cesty společnost ČEPS
vybuduje její přeložku kolem rozšířeného areálu společnosti ČEPS. Zastupitelstvo obce
diskutovalo problematiku konstrukce vozovky uvažované přeložené polní cesty.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o jednání s ČEPS
o pozemcích pod rozvodnou.
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Zastupitelstvo obce Telnice projednalo a schválilo návrh smlouvy o úhradě nákladů
změny územního plánu, kterou se společnost ČEPS, a.s. zavazuje uhradit obci náklady
ve výši 100.000,- Kč.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu č. K07/2017/18220/UP o úhradě
nákladů změny územního plánu ve výši 100.000,- Kč.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 10: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
8.9. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo a schválilo účetní závěrku ZŠ a MŠ Telnice za
rok 2017. Výsledek hospodaření školy za rok 2017: zisk 21.480,46 Kč.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Telnice za rok 2017 bez výhrad.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 11: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
8.10. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo a schválilo návrh smlouvy o poskytnutí dotace
ve výši 40.000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Malá
napoleonská bitva a Noční střelby 2018 v Telnici.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje přijetí dotace ve výši 40.000,- Kč a příslušnou
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Malá
napoleonská bitva a Noční střelby 2018 v Telnici“.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 12: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
8.11. Zastupitelstvo obce projednalo podanou žádost xxxxx xxxxxx o poskytnutí dotace typu
B z rozpočtu obce Telnice na akci turnaj dvojic v Petanque ve výši 2.000,- Kč. xxxxx
xxxxxx oznámila střet zájmů, o návrhu usnesení nehlasovala. Hodnotící komise zjistila,
že žádost je směřována na úhradu nákladů s občerstvením, vzhledem k charakteru
akce a předpokládaným účastníkům doporučila finanční podporu pouze na pořízení
cen pro tento turnaj. Zastupitelé s tímto doporučením souhlasili.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje poskytnutí obecní dotace xxxx xxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) – dotace B „na pořízení
cen“ pro akci zvanou Turnaj dvojic v Petanque ve výši 2.000,- Kč.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 13: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 1 (Bímová).
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
V 19:20 jednání zastupitelstva obce opustil člen zastupitelstva obce Martin Kočí, od této
chvíle bylo přítomno 9 členů zastupitelstva obce.
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8.12. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že dosloužil křovinořez Sparta 42, rok
pořízení 2009, cena 14.777,- Kč, momentálně však obec má ještě dva kvalitní
křovinořezy značky „STIHL“, které zatím dostačují. Dosloužila i pojezdová i sekačka XA
55 MBS/NP 534 TR, rok pořízení 2008, cena 19.809,- Kč, Mountfield. Opravy
křovinořezu i sekačky jsou již nerentabilní, proto starosta obce navrhuje jejich vyřazení
z majetku. Starosta obce navrhuje pořízení nové sekačky značky Husqvarna, která je
nabízena s výraznou slevou.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje vyřazení z majetku těchto strojů: Křovinořez
Sparta 42, rok pořízení 2009, cena 14.777,- Kč, Sekačka XA 55 MBS/NP 534 TR, rok
pořízení 2008, cena 19.809,- Kč, Mountfield. Stroje jsou nefunkční a je ekonomicky
nerentabilní je opravovat. Stroje budou rozebrány a ekologicky zlikvidovány na
sběrném místě obecního dvora.
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje pořízení nové sekačky Husqvarna LC 253S od
společnosti Gardentech s.r.o. (IČ: 27719979) za cenu 12.310,- Kč vč. DPH.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 14: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
8.13. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s nabídkou na mulčovač s bočním výsuvem
k novému obecnímu traktoru za cenu 47.460,- Kč, pořízení mulčovače řeší sečení mezí
okolo polních cest. Mulčovače s bočním výsuvem umožňují mulčování trávy v sadech,
kde lze mulčovač vysunout zcela mimo osu traktoru a usnadnit tak mulčování
podstromy, bez nutnosti najíždět pod jejich koruny. Vhodné je využití pro příkopové
sečení trávy. Tato lehká verze je určena pro malotraktory s malou vlastní hmotností,
kdy při vysunutí nehrozí jejich samovolné převrácení. Mulčovač seče (mulčuje) za
pomoci ocelolitinových kladiv a zvládne nálety jednoletých až dvouletých dřevin.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nabídku společnosti MSO Trading spol.
s r. o. (IČ: 49971387) na pořízení bočního mulčovače za cenu 47.460,- Kč vč. DPH.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 15: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
8.14. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s výsledky sběru železného šrotu, který
provedl Sboru dobrovolných hasičů po dohodě s obcí Telnice v sobotu 14. dubna 2018.
Sběr vynesl částku 47.128,- Kč (za 10.960 kg). Starosta obce poděkoval všem občanům,
kteří jakýkoliv způsobem přispěli k tomuto úspěšnému sběru šrotu. Zastupitelstvo
obce Telnice projednalo návrh darovací smlouvy, kterou obec daruje SH ČMS – Sboru
dobrovolných hasičů Telnice finanční hotovost ve výši 47.128,- Kč.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje finanční dar SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Telnice (IČ: 65265688) ve výši 47.128,- Kč a příslušnou darovací smlouvu.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 16: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
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8.15. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo a schválilo návrh smlouvy o zřízení pověřence
pro ochranu osobních údajů s Dobrovolným svazkem obcí Šlapanicko (IČ: 04379322).
Po dobu trvání projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“ se odměna za výkon funkce Pověřence neposkytuje. Pověřenec bude
pracovat v této pozici i pro ZŠ a MŠ Telnice.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o zřízení pověřence (DPO – data
protection officer) pro ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
s Dobrovolným svazkem obcí Šlapanicko (IČ: 04379322).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 17: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
8.16. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s výsledky jarní celoplošné deratizace obce
Telnice.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí výsledky jarní deratizace obce a
schvaluje úhradu související faktury.
8.17. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo smlouvu na vystoupení Cimbálové muziky xxxxx
xxxxxxxx v sobotu 23. června 2018 od 1900 do 2330 hodin, s Uměleckou agenturou xxxxx
xxxxx, smluvní cena 12.000,-Kč.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o dílo s Uměleckou agenturou
xxxxx xxxxx (IČ: 63386551) na vystoupení Cimbálové muziky xxxxx xxxxxxxx
v sobotu 23. června 2018 u příležitosti telnických hodů za cenu 12.000,- Kč.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 18: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
8.18. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
č.: HO-014330048066/001 pro realizaci stavby „Telnice u B., rozš. DS, xxxxxxxx K558/1“
za účelem umístění distribuční soustavy na obecních pozemcích p.č. 539, 541 v k.ú.
Telnice u Brna se společností E.ON Distribuce, a.s. (přípojka pro RD xxxxxxxxxx),
jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 7.000,- Kč.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
č.: HO-014330048066/001 se společností E.ON Distribuce, a.s. (IČ: 280 85 400)
v souvislosti se stavbou: Telnice u B., rozš. DS, xxxxxxxx K558/1.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 19: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
8.19. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že podle dosavadního průzkumu je
počet domácností, které by si vzaly za cenu 500 Kč aspoň jednu popelnici, 57. Dle
průzkumu je zájem o 34 popelnic na plast, 25 popelnic na papír, 36 popelnic na bio
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odpad. Starosta obce navrhuje pořídit popelnice i s rezervou: 50 popelnic na plast, 40
popelnic na papír, 50 popelnic na bio-odpad.
Vyjednaná smluvní snížená cena nákupu popelnic vč. polepu dle nabídky firmy
ELKOPLAST CZ, s.r.o. činí 817 Kč/ks. Občanům budou popelnice nabízeny za sníženou
prodejní cenu ve výši 500 Kč – prodávány budou pouze těm, kteří si konkrétní druh
barevné popelnice neodebrali zdarma v roce 2016.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nabídku společnosti ELKOPLAST CZ, s.r.o.
(IČ: 25347942) na pořízení 140 ks 240l popelnic na tříděný odpad (50x na plast,
40x na papír, 50x na bio-odpad) za celkovou cenu: 114 345 Kč bez DPH s tím, že
tyto popelnice budou zájemcům z řad telnických občanů nabízeny za sníženou
cenu 500 Kč/ks a občané se zařadí do telnického sytému třídění odpadu.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 20: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
8.20. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se zprávou auditora společnosti KTS
Ekologie s.r.o.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o zprávě
auditora společnosti KTS Ekologie s.r.o.
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo a schválilo přílohu č. 3 ke smlouvě č.20/10
o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Telnice pro rok 2018 se
společností KTS EKOLOGIE s.r.o. Důvodem je, že společnost KTS byla donucena
přistoupit ke zpoplatnění odebíraných plastových odpadů, cena za vývoz vytříděných
složek komunálního odpadu 460,- Kč vč. DPH/měsíc, cena za vedení evidence odpadů
a provoz systému JRK ECONIT 575,- Kč vč. DPH/měsíc.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Přílohu č. 3 ke Smlouvě 20/10
o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Telnice pro rok 2018 se
společností KTS Ekologie s.r.o. (IČ: 28310942).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 21: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
8.21. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo a schválilo žádost Spolku pro obnovu venkova
ČR o zaplacení členského příspěvku na rok 2018 ve výši 2 000,- Kč, a to do konce května
2018.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 22:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje úhradu členského příspěvku Spolku pro
obnovu venkova ČR (IČ: 64937178) ve výši 2.000,- Kč.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 22: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
8.22. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s., Klub RADOST, Prostějov o finanční dar na částečné náklady
na bezbariérové ubytování a vstupné do okolních zámků, muzeí a na lodní plavbu po
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Vranovské přehradě. Jelikož se jedná o žádost o podporu do vzdálenějšího regionu,
navrhuje starosta obce její neschválení – obec se zaměřuje na podporu místních či
regionálních aktivit.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 23:
Zastupitelstvo obce Telnice neschvaluje žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s., Klub RADOST, Prostějov o finanční dar.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 23: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
8.23. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s nabídkou společnosti F.R.Z. agency s.r.o.
(IČ: 25553542) na vydání Knihy o Telnici. Nabídka je ve třech variantách:
a) 1.000 ks – 453 Kč/ks, 453.000,- Kč + 10% DPH, celkem 498.300 Kč vč. DPH
b) 1.200 ks – 420 Kč/ks, 504.000,- Kč + 10% DPH, celkem 554.400 Kč vč. DPH
c) 1.500 ks – 355 Kč/ks, 532.500,- Kč + 10% DPH, celkem 585.750 Kč vč. DPH
Publikace bude obrazového charakteru ve formátu 220 x 200 mm, rozsahu 312 stran
bloku.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 24:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nabídku společnosti F.R.Z. agency s.r.o. (IČ:
25553542) na vydání Knihy o Telnici v rozsahu 1 000 ks za cenu 498.300,- Kč vč.
DPH.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 24: pro 8 hlasů, proti 1 (Homola), zdržel se 0.
Usnesení č. 24 bylo schváleno.
8.24. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o žádostech xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx
xxxxx o podpis souhlasného prohlášení pro zápis vlastnického práva ke stavbám garáží
na obecním pozemku p.č. 1418 (garáž xxxx xxxxxx) a p.č. 1419 (garáž xxxx xxxxx)
v areálu bytovek v nádražní čtvrti. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce
s návrhem Souhlasného prohlášení pro zápis vlastnického práva ke stavbě – manželů
xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 25:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje další postup obce při jednání s xxxxxxx
xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 25: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 25 bylo schváleno.
8.25. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s novou nabídkou společnosti itself, s.r.o.
na pokračování / rozšíření spolupráce pro obec Telnice. Zastupitelstvo obce souhlasí
s novou nabídkou společnosti itself, s.r.o., v případě, že všechny stávající nemovitosti
v nádražní čtvrti budou připojeny optickým kabelem na náklady společnost itself, s.r.o.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 26:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nabídku společnosti itself, s.r.o. spolupráci
s podmínkou připojení všech nemovitostí v nádražní čtvrti optickým kabelem na
náklady společnost itself, s.r.o.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 26: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 26 bylo schváleno.
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8.26. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o zasedání nové školské rady. Školská
rada Základní školy a Mateřské školy Telnice se sešla poprvé nejen v novém funkčním
období, ale i novém složení dne 24. dubna 2018. Ředitel školy s předsedou minulého
funkčního období uvítali členy ŠR a následně proběhla volba nového předsedy, kterým
byl opětovně zvolen xxxxx xxxxxxxx. Školská rada má tedy ve funkčním období 2017 2020 složení: xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx – za pedagogické pracovníky, xxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx – za zákonné zástupce žáků, František Kroutil, Pavla
Chovancová – za zřizovatele. Poté již ředitel školy informoval ŠR o výsledcích inspekční
činnosti České školní inspekce provedené v základní i mateřské škole ve dnech
30. ledna až 1. února 2018 a ŠR inspekční zprávu projednala. Dále byl připomenut
kontakt na ŠR, sloužící především rodičům k připomínkám a dotazům:
skolska.rada@zstelnice.cz. Na závěr se ŠR dohodla, že její další zasedání proběhne
v srpnu 2018, v případě potřeby bude svolána dříve, o čemž členy informuje předseda
ŠR.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informace ze zasedání nové školské rady.
8.27. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o jednání s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve věci
jeho záměru uložení vodovodního a kanalizačního potrubí do obecních pozemků p.č.
3005 a 3006 v k.ú. Telnice u Brna.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty o jednání s xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx.
8.28. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh technického řešení projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „Sportovní hala Telnice“ předložené
projektantem INTAR a.s.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 27:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje návrh technického řešení projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí předložené projektantem INTAR a.s.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 27: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 27 bylo schváleno.
8.29. Petr Gabrhel přednesl návrh na poskytnutí finančního daru paní Janě Jurczkové a paní
Zitě Markové.
Petr Gabrhel přednesl tento návrh usnesení č. 28:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje finanční dar ve výši 15.000,- Kč xxxx xxxx
xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, trvale bytem x xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx, a finanční
dar ve výši 15.000,- Kč xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxx xx
xxxxxxx a děkuje oběma za dlouholeté zásluhy o rozvoj základní a mateřské školy
v Telnici.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 28: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 28 bylo schváleno.
8.30. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s návrhem závěrečného účtu DSO Region
Cezava za rok 2017. Návrh bude projednávat valná hromada DSO na svém zasedání
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dne 10.5.2018. Současně starosta obce informoval o pozvánce na VH DSO Regionu
Cezava, která se uskuteční dne 10.5.2018 v Těšanech.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí návrh závěrečného účtu DSO Region
Cezava za rok 2017 a pozvánku na VH DSO Regionu Cezava.
8.31. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o aktuálním stavu výběru místních
poplatků za rok 2018. Dosud bylo uhrazeno za PDO uhrazeno 96,55 % z celkové částky,
za psy 97,55 % z celkové částky, za pronájmy obecních pozemků 47,28% z celkové
částky.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty o výběru místních
poplatků za rok 2018.
8.32. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o činnostech pracovní čety v průběhu
měsíce dubna 2018. Jedná se o následující činnosti: příprava systému zalévání nového
parku v nádražní čtvrti, příprava 3 obecních jarních brigád (škola/školka, sázení stromů,
Ukliďme Telnici), zalévání a obnova stromů, jarní údržba – sečení trávy, údržba
strojového parku, zahájení předláždění chodníků v ulici Nová, opravy laviček, příprava
na workout hřiště (instalace proběhne v pátek), oprava vodoměrné šachty před
školkou, oprava zábradlí na hospodářské mostu, výměna písku na dětských
pískovištích. Některé činnosti jsou prováděny ve spolupráci se zedníkem xxxxxxx
xxxxxxx.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o činnostech
pracovní čety v průběhu dubna 2018.
8.33. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3-2018.
Příjmy: 347.000,- Kč, výdaje: 347.000,- Kč.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 29:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje rozpočtové opatření č. 3-2018.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 29: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 29 bylo schváleno.
8.34. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo a schválilo darovací smlouvu na prodloužení
vodovodního řádu o délce 122 m v ul. Draha, Telnice, PE100 RC d110x10mm, vedoucí
přes parcely č. 1097, 1106/3, 1106/14, 1106/18, 1106/6, 1106/2, 3118, 1103/1,
1104/1, 1103/5, 3117, vše k.ú. Telnice u Brna, kterou společnost Umělecká kovárna
Vytopil s.r.o. bezplatně převádí vlastnické právo na obec.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 30:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje darovací smlouvu na prodloužení
vodovodního řádu o délce 122 m v ul. Draha, Telnice, PE100 RC d110x10mm,
vedoucí přes parcely č. 1097, 1106/3, 1106/14, 1106/18, 1106/6, 1106/2, 3118,
1103/1, 1104/1, 1103/5, 3117, vše k.ú. Telnice u Brna.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 30: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 30 bylo schváleno.
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8.35. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že uzávěrka hodového vydání
Telnického zpravodaje je 16. května 2018.
8.36. Starosta obce poděkoval za účast a organizaci brigády v MŠ (7.4.), brigády „Ukliďme
Telnici“ (7.4.), pietní aktu na uctění památky obětí 2. světové války (22.4.), Čaje o páté
(22.4.), brigády na výsadbu stromů v nádražní čtvrti (21.4.), sběru železného šrotu
v obci (14.4.).
8.37. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o pozvánkách na setkání KLAS (22.5.), na
kurz první pomoci (17.5.), na veřejné vystoupení hromadných skladeb XVI.
Všesokolského sletu (19.5.), na Průvod telnických královniček (20.5.), na 33. ročník
volejbalového turnaje „Pro všechny příchozí“ (26.5.), na Noc kostelů (25.5.), na kurz
hygienické minimum (24.5.), na brigádu na úklid suti z farního sálu (12.5.), na mobilní
sběr nebezpečného odpadu (26.5.), na první zkoušku Telnického divadelního souboru
(16.9.), na další ročník cyklovýletů s názvem „Jihomoravské bicyklení 2018“.
8.38. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že termín příštího zasedání
zastupitelstva obce není zatím určen. Termín příštího zasedání bude včas zveřejněn na
úřední desce a zastupitelé jej jako obvykle obdrží do svých e-mailových schránek.
Na závěr zasedání starosta obce poděkoval přítomným za účast, zasedání zastupitelstva
obce bylo ukončeno ve 20:50 hod.

Zapisovatel:

Jiří Dudák

Ověřovatelé: Leona Bímová

Starosta:

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

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

Kateřina Umlášková

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

František Kroutil

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

