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Z Á P I S č. 47 / 18
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 06.09.2018
Přítomno 8 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 byli Miroslav Homola, Martin Kočí, Pavel
Oborný, později přijde Kateřina Umlášková. Veřejnost byla na začátku zasedání 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 29.08.2018 do
06.09.2018 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 8 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 4 občany, z nichž 1 byl zástupce společnosti
Itself, s.r.o.
Starosta obce přečetl program jednání uvedený na pozvánce:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Došlá pošta
4) Rekonstrukce kuchyně v MŠ – rekapitulace
5) Dar obce Sokolnice – kanalizace a vodovod
6) Inventarizace majetku
7) Různé
Starosta obce Telnice přednesl návrh na doplnění o jednotlivé body v bodě 7) Různé:
Návrh na doplnění:
Záměr na dostavbu přípojek kabelové sítě
Okrsková volební komise
Kniha o Telnici
Nový pasport hřbitova
Obecní dotace
3leté děti v MŠ Telnice
Navýšení ceny za likvidaci plastů
Rekonstrukce studní
Návrh na zrušení opatření obecné povahy – Změny č. 2 ÚP Telnice
IDS JMK příspěvek
Jednota – pozemek před obchodem
Uniqua – připojištění traktoru
Pozemky p.č. 1263/1, 1263/2 a 1264 – xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx – pozemek p.č. 3005 (část)
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Zprávy z kontrolního a finančního výboru
Místní komunikace a kanalizace Masarykovo nám.
Kupní smlouva – pozemky v Nádražní čtvrti
Audit EKO-KOM
ČIŽP
Zápisy zastupitelstva obce
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice
Služebnost – vodovod
Žádost o ukončení nájmu pozemků p.č. 693, 694, 695
Žádost o pronájem pozemků p.č. 693, 694, 695
Veřejné osvětlení
Angličtina v ZŠ Telnice
Asfaltová polní cesta do Měnína
Farnost – přístup ke hřbitovu
Mobilní telekomunikační služby
Letní práce pracovní čety
Bezplatné poskytnutí zasedačky
Bezplatné poskytnutí Šatlavy
Rozpočtové opatření 6-2018
Prohlášení o mlčenlivosti (GDPR) – xxxxxxxx
Telnice u Brna, rozš. kNN, Březina K1080/21
Výrobní areál TTO services, a.s.
Telnický zpravodaj
Informace starosty obce
Poděkování
Pozvánky
Poděkování Jiřímu Dudákovi
Pozvánka na příští zasedání ZO
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 7) Různé.
 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 Pavlu Chovancovou a na ověřovatele
zápisu Petra Gabrhela a Marii Fialovou. Jiný návrh nebyl podán.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje zapisovatelem zápisu Pavlu Chovancovou a
ověřovatele zápisu Petra Gabrhela a Marii Fialovou.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 2: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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2. Kontrola usnesení a úkolů:
2.1. Předseda stavební komise – projednat odvedení dešťových vod z okapového svodu
nemovitosti Koláčkových s vlastníky nemovitosti. Úkol trvá.
2.2. Místostarosta obce – zajistit provedení revize hromosvodů na budově OÚ Telnice.
Splněno, revizní technik pan xxxxxxx xxxxxxxxx vypracoval revizní zprávu, zpráva byla
předána dne 1.8.2018.
3. Došlá pošta
3.1. Stavební úřad Sokolnice – vyrozumění o zahájení řízení o nařízení odstranění stavby
upravených hospodářských stavení v poloze za rodinným domem na pozemku p.č. KN
233, k.ú. Telnice u Brna a pravděpodobně i na pozemku p.č. KN 234 k.ú. Telnice u Brna
(nebyl předložen geometrický plán se zaměřením stavby). Hospodářské budovy byly
upraveny na stavbu pro bydlení, která obsahuje jednu bytovou jednotku. Objekt je
částečně podsklepený s podkrovím. Jedná se o záměr, který by z hlediska stavebního
zákona vyžadoval územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru. TEL-849/2018-Dr
3.2. Česká pošta, s.p. – podklady pro vyúčtování provizí za období červenec 2018 pro
provozovnu 66459 Telnice, provize celkem 17.852,85 Kč. mail 13.8.2018.
3.3. Stavební úřad Sokolnice – rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Telnice u Brna, obnova
DS, přechod II/380“ na pozemcích p.č. 189, 278/1, 278/2, 278/3, 279, 280, 282, 286,
287/1, 287/9, 288/1, 326 a 1107/1, vše v k.ú. Telnice u Brna. Jedná se o nově
umisťovanou stavbu – kabelové vedení NN. Veškeré kabelové vedení bude probíhat
v nové trase. TEL-854/2018-Du
3.4. Krajský úřad JMK, odbor kontrolní a právní – rozhodnutí o souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šlapanice a obcí Telnice, podle které budou orgány
města Šlapanice vykonávat namísto orgánů obce Telnice v jejím správním obvodu
projednávání přestupků, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí po dobu neurčitou.
TEL-855/2018-Du
3.5. Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí – oznámení o zahájení řízení k žádosti
o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů
dle § 56 zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů a to pro početně blíže nespecifikované množství jedinců a sídel druhu čmelák
zemní (Bombus terrestris terrestris) za účelem dovážení, držení a nabízení k prodeji. TEL858/2018-Dr
3.6. Stavební úřad Sokolnice – rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Telnice u B., rozš.kNN,
Prokeš K1106/6" na p. p.č. KN 1097, 1106/4, 1106/5, 1106/6, 1106/9, 1106/14 všechny
v k.ú. Telnice u Brna. TEL-859/2018-Dr
3.7. Městský úřad Újezd u Brna – oznámení zahájení řízení o upraveném a posouzeném
návrhu změny 1.A ÚP Újezd u Brna – návrhu opatření obecné povahy včetně
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a konání veřejného projednání v pondělí
17. září 2018 od 17 hodin v budově Městského úřadu Újezd u Brna. TEL-860/2018-Dr
3.8. ČIŽP – odpověď na podnět, týkající se nadměrného odběru povrchových vod pro nádrže
provozované xxxx xxxxx xxxxxxx v k.ú. Kobylnice. TEL-863/2018-Dr
3.9. Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí – oznámení o zahájení vodoprávního řízení
dnem 10.08.2018 ve věci žádosti společnosti ČEPS, a. s. o povolení k nakládání
s povrchovými nebo podzemními vodami – vypouštění předčištěných odpadních vod
kontaminovaných uhlovodíky ropného původu z čistírny zaolejovaných vod (ČZV) do
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vodního toku Dunávka, č. h. p.: 4-15-03-112, ř. km 9,9, pozemek parcelního čísla 1592/1,
katastrální území Sokolnice, Telnice u Brna. TEL-868/2018-Dr
Městský úřad Šlapanice, oddělení územního plánování – oznámení o vystavení a
veřejném projednání návrhu změny č. I územního plánu Sokolnice, veřejné projednání
návrhu změny č. I územního plánu Sokolnice se uskuteční ve středu 26.9.2018 v 16:00
hodin na Obecním úřadu v Sokolnicích. TEL-881/2018-Dr
Městský úřad Šlapanice, odbor dopravy, Silniční správní úřad – souhlas se změnou
způsobu využití pozemku p. č. 616 v k. ú. Telnice u Brna na způsob využití „ostatní
komunikace“. TEL-883/2018-Dr
xxxxxx xxxxxxx – žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice typu B na akci
„Zájezd na Broumovsko a do Stolových hor“ ve dnech 7. – 9. září 2018 ve výši 5.000,- Kč.
TEL-886/2018-Dr
KORDIS JMK, a.s. – sdělení o výši finančního příspěvku obcí do Fondu IDS pro rok 2019,
která činí 50,- Kč na jednoho obyvatele, dle smlouvy o zajištění financování systému IDS
JMK pro naší obec činí 1.584 x 50,- Kč, tedy 79.200,- Kč. TEL-891/2018-Dr
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově – geometrický plán, kterým se odděluje nově
vzniklý pozemek p.č. 191/2 před prodejnou z původního pozemku p.č. 191 v k.ú. Telnice
u Brna. TEL-896/2018-Dr
xxxxxxx xxxxxxxx – žádost o vyjádření ke stavbě a povolení sjezdu k RD – xxx, p.č. 1094/3.
TEL-900/2018-Dr
E.ON Distribuce, a.s. – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 18.09.2018
od 07:30 do 15:00 hod., Telnice, ul. Hliníky, K Nádraží mimo č.p. 191, Na Vilách včetně
č.p. 163, mimo č.p. 430 a 431. TEL-911/2018-Dr
Ministerstvo životního prostředí ČR – závěr zjišťovacího řízení o posuzování vlivů
životního prostředí na výstavbu nového vedení dvojitého vedení 400 kV s názvem SLVSOK – V 439/440 – nové dvojité vedení. TEL-912/2018-Dr
Eling CZ, s.r.o. – žádost o vyjádření k územnímu souhlasu pro stavbu s názvem „Telnice
u Brna, rozš. kNN, Březina K1080/21“ a o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se
společností E.ON Distribuce, a.s. TEL-914/2018-Dr.
Úřad pro civilní letectví – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy, kterým se zřizují
ochranná pásma primárního radaru TAR na letišti Brno – Tuřany LKTB. TEL-916/2018-Dr
Základní škola a Mateřská škola Telnice – sdělení, že pro školní rok 2018/2019 byly
přijaty všechny děti, které k 1.9.2018 dosáhly věku 3 let. TEL-919/2018-Dr
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx – žádost o stanovisko ke stavbě nazvanou „Výrobní areál na
pozemku p. č. 3120, 3121, 3122 v k.ú. Telnice u Brna“ (investor TTO services, a.s.) a
udělení souhlasu (za vlastníka dotčených pozemků) s umístěním prodloužení
vodovodního a kanalizačního řadu a trasy el. energie, přípojek inženýrských sítí (vody,
kanalizace, el. energie) a sjezdu z komunikace na pozemcích obce. TEL-931/2018-Dr
xxxxxxxxx xxxxxxxx – žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice typu B na akci
„Koncert duchovní hudby“ dne 22. září 2018 ve výši 5.000,- Kč. TEL-938/2018-Dr
Drážní úřad Olomouc – oznámení pokračování stavebního řízení na stavbu
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice“. TEL-950/2018-Dr
EKO-KOM, a.s. – Protokol o průběhu auditu plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru
a využití odpadů z obalů“ ze dne 4.9.2018. TEL-951/2018-Dr
E.ON Distribuce, a.s. – nabídka na elektronické nahlašování plánovaných odstávek
elektrické energie. TEL-952/2018-Dr
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx – žádost o pronájem obecních pozemků p.č. 693, 694, 695,
v k.ú. Telnice u Brna. TEL-954/2018-Dr
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3.27. xxxxxxx xxxx – žádost o ukončení nájmu obecních pozemků dohodou – p.č. 693, 694,
695, v k.ú. Telnice u Brna. TEL-956/2018-Dr
3.28. Krajský soud v Brně – návrh na zrušení opatření obecné povahy – změny č. 2 územního
plánu Telnice, navrhovatelé xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx. TEL-957/2018-Dr
3.29. Stavební úřad Sokolnice – usnesení o přerušení řízení o dodatečné povolení stavby
„Přístavba RD“ na pozemcích p.č. KN 233, 234, k.ú. Telnice u Brna, kterou podal pan xxxx
xxxxxxx. TEL-961/2018-Dr
3.30. Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy – VV Oznámení zahájení stavebního řízení na
stavbu „Měnín, úprava účelové komunikace navazující na místní komunikaci
Vinohrádky“ a pozvání k ústnímu jednání v úterý 2.10.2018 v 9 hodin na OÚ Měnín. TEL969/2018-Dr
3.31. Základní škola a Mateřská škola Telnice – žádost o příspěvek na provoz školy na
3. čtvrtletí roku 2018 ve výši 198.750,- Kč. TEL-980/2018-Dr
3.32. Občané z uličky na Masarykově náměstí – žádost o opravu místní komunikace –
Masarykovo náměstí – ulička. TEL-982/2018-Dr
3.33. KTS Ekologie – sdělení o navýšení ceny za tunu námi odebíraných plastových obalů
v obcích od 1.9.2018 ze 400,- Kč/tunu na cenu 800,- Kč/tunu bez DPH. Mail 23.8.2018
3.34. Základní škola a Mateřská škola Telnice – žádost o zaplacení workshopů AJ s rodilým
mluvčím pro žáky 3. – 5. ročníků ZŚ Telnice ve školním roce 2018/2019. Jde o 9 setkání
(dohromady 27 hodin) – celková cena s DPH: 18.948,60 Kč, doprava včetně DPH:
2.972,97 Kč. Celkem: 21.921,57 Kč včetně DPH (18.117,- Kč bez DPH). Mail 4.9.2018
4. Rekonstrukce kuchyně v MŠ – rekapitulace
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s rekapitulací nákladů spojených
s rekonstrukcí školní kuchyně.
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Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje úhradu všech nákladů spojených s rekonstrukcí
školní kuchyně ve výši 717 185,72 Kč vč. DPH dle přiložené tabulky.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 3: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5. Dar obce Sokolnice – kanalizace a vodovod
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s dohodou s obcí Sokolnice, týkající se přijetí
bezúplatného daru od obce Sokolnice – části vodovodního a kanalizačního řadu na katastru
obce Telnice. Tyto části vodovodního a kanalizačního řadu v Nádražní čtvrti byly budovány
v rámci společně financovaných akcí s obci Sokolnice, při kterých byla příjemcem dotací obec
Sokolnice.
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo i návrh související Smlouvy o bezúplatném
převodu vlastnického práva.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje přijetí bezúplatného daru od obce Sokolnice (IČ:
00282596) – části vodovodního a kanalizačního řadu Nádražní čtvrti a související
Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 4: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
6. Inventarizace majetku
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s výsledky vnitřní inventarizace obecního
majetku, která byla provedena z pokynu starosty obce. Cílem bylo prověření reálné funkčnosti
a potřebnosti obecního majetku.
Seznam obecního majetku navrženého na vyřazení formou likvidace na sběrném místě
obecního dvora je přílohou tohoto zápisu.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí závěry vnitřní inventarizace obecního
majetku, která byla provedena z pokynu starosty obce. Zastupitelstvo obce Telnice
schvaluje vyřazení obecního majetku dle přiloženého seznamu formou likvidace na
sběrném místě obecního dvora.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 5: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Při inventarizaci byla nalezena řada majetku, který je třeba přijmout do evidence
obecního majetku. Seznam nalezeného majetku navrženého na přijetí do obecního majetku je
přílohou tohoto zápisu.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí závěry vnitřní inventarizace obecního
majetku, která byla provedena z pokynu starosty obce. Zastupitelstvo obce Telnice
schvaluje přijetí nalezeného majetku dle přiloženého seznamu do obecního majetku.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 6: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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7. Různé
7.1. Zástupce společnosti Itself, s.r.o. informoval, že na základě podnětu občanů přistoupila
společnost k vypracování záměru na dostavbu přípojek kabelové sítě v obci, se kterým
seznámil zastupitelstvo obce. Při této příležitosti také zmínil, že na konci roku 2018
vyprší smlouva na zápočet úhrady dodávané internetové konektivity pro OÚ, ZŠ a MŠ,
společnosti Itself předkládá novou nabídku koncipovanou jako balíček služeb pro
následující desetileté období. Po diskuzi vyzývá zastupitelstvo obce společnost Itself,
s.r.o. k přípravě návrhu nových smluvních dokumentů, které by mohly být předloženy
zastupitelstvu obce ke schválení.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí záměr společnosti Itself, s.r.o. na
dostavbu přípojek kabelové sítě v obci a žádá zástupce společnosti o přípravu návrhu
nových smluvních dokumentů, pokud má o spolupráci s obcí skutečný zájem.
V 19:25 se na jednání zastupitelstva obce dostavila členka zastupitelstva obce Kateřina
Umlášková, od této chvíle bylo přítomno 8 členů zastupitelstva obce.
7.2. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o přípravě komunálních voleb. Setkání
okrskové volební komise proběhne ve středu 12. září 2018 v 17:30 hod. na OÚ. Složení
komise: ing. František Kopeček (za ODS), MUDr. Michaela Dudáková (za KDU-ČSL),
Jaroslava Hrazdírová (za TOP09), Marta Klanicová (donominována starostou obce),
Veronika Kozderová
(donominována
starostou
obce),
Bc. Alena Doležalová
(donominována starostou obce), Ing. František Zavadil (donominován starostou obce),
Bc. Jiří Dudák (donominován starostou obce).
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o přípravě
komunálních voleb.
7.3. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
7.5.2018 se společností F.R.Z. agency s.r.o (IČ: 25553542) na vydání Knihy o Telnici, dle
kterého dochází oproti původnímu předpokladu k navýšení počtu stran publikace o 20
a současně i k navýšení ceny o 34.100,- Kč vč. DPH. Starosta obce také připomněl, že
ze strany dodavatele došlo bezplatně ke zvětšení formátu knihy na 220 x 220 mm (po
dohodě s obcí).
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
7.5.2018 se společností F.R.Z. agency s.r.o.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 7: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
7.4. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s nabídkou společnosti TopGis, s.r.o. na
změnu systému elektronického pasportu hřbitova Telnice. Nový systém umožní lepší
organizaci péče o smluvní závazky, které plynou z nájemních vztahů na hřbitově.
Pořízení tohoto nového systému doporučují pracovníci OÚ Telnice s ohledem na
morální zastaralost současného řešení evidence hrobových míst.
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Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nabídku společnosti TopGis, s.r.o. (IČ:
29182263) a příslušnou Smlouvu o dílo: jednorázové náklady – 37.800,- Kč bez DPH
a pravidelné roční: 6.000,- Kč bez DPH a schvaluje výpověď licenční smlouvy
s Pavolem Haladou na provozování portálu www.hrbitovy.com ze dne 1.1.2013.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 8: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
7.6. Zastupitelstvo obce projednalo podané žádosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Telnice typu B na akci „Zájezd na Broumovsko a do Stolových
hor“ ve dnech 7. – 9. září 2018 ve výši 5.000,- Kč i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Telnice typu B na akci „Koncert duchovní hudby“ dne 22. září
2018 ve výši 5.000,- Kč. Hodnotící komise doporučila finanční podporu pro obě akce.
Zastupitelé s tímto doporučením souhlasili.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice:
v rámci dotačního programu typu B - xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (dat. nar. xxxxxxxxx,
trvale bytem xxxxxxxxx xxx, xxxx
xx xxxxxxx) ve výši 5.000,- Kč na akci Zájezd na Broumovsko a do Stolových hor a
v rámci dotačního programu typu B – xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (dat. nar.:
xxxxxxxxx, trvale bytem x xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx) ve výši 5.000,- Kč na akci
Koncert duchovní hudby.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 9: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
7.7. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se sdělením ředitele ZŠ a MŠ Telnice, že pro
školní rok 2018/2019 byly přijaty všechny 3-leté děti z naší obce a současně o přijetí
požádaly.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí odpověď ředitele ZŠ a MŠ Telnice o tom,
že všechny telnické děti, které dosáhly k 1.9.2018 věku 3 let a žádaly o přijetí, byly
přijaty do MŠ Telnice.
7.8. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se sdělením společnosti KTS Ekologie s.r.o.
o navýšení ceny za tunu námi odebíraných plastových obalů v obcích od 1.9.2018 ze
400,- Kč/tunu na cenu 800,- Kč/tunu bez DPH.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci KTS Ekologie o navýšení ceny
za likvidaci plastů.
7.9. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo a schválilo úhradu nákladů spojených
s rekonstrukcí čerpadel a studní na veřejném prostranství v obci Telnice a zapůjčením
elektrického zdroje společnosti Lubomír Šípek.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí
čerpadel a studní na veřejném prostranství v Telnici společnosti Lubomír Šípek
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(IČ: 18553788) ve výši 57.874,- Kč vč. DPH + doprava a zapůjčení elektrického
zdroje.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 10: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
7.10. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s podáním návrhu na zrušení opatření
obecné povahy – změny č. 2 územního plánu Telnice, navrhovatelé xxxxx xxxx
xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx. Starosta obce navrhl, aby obec v této záležitosti opět
zastupoval obec xxxx xxxxx.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí Návrh na zrušení opatření obecné
povahy – Změny č. 2 ÚP Telnice, který podali navrhovatelé xxxx xxxx xxxxxxxxx a
xxxxx xxxxxxx. Současně pověřuje xxxx xxxxxxx xxxxxx k právnímu zastupování obce
v této záležitosti.
7.11. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se sdělením společnosti KORDIS JMK, a.s.
o výši finančního příspěvku obcí do Fondu IDS pro rok 2019, která činí 50,- Kč na
jednoho obyvatele.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí výši příspěvku 50,- Kč na obyvatele pro
rok 2019 na financování systému IDS JMK z rozpočtu obce Telnice.
7.12. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s nabídkou Jednoty Mikulov na prodej části
pozemku p.č. 191 v k.ú. Telnice u Brna před místním obchodem o výměře 117 m2 (nově
p.č. 191/2) za cenu 51.130,- Kč, z toho cena za pozemek činí 42.460,- Kč, cena za
znalecký posudek 3.225,- Kč, cena za geometrický plán na dělení pozemku 5.445,- Kč.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí nabídku Jednoty Mikulov na prodej části
pozemku p.č. 191 v k.ú. Telnice před místním obchodem a očekává předložení návrhu
kupní smlouvy.
7.13. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo nabídku společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. na
navýšení pojistného o připojištění skel pro traktor YANMAR YT004 o částku 2.559,- Kč
ročně.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nabídku společnosti UNIQA pojišťovna, a.s.
(IČ: 49240480) na navýšení pojistného (připojištění skel STANDARD) pro traktor
YANMAR YT004 o částku 2.559,- Kč ročně.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 11: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
7.14. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s dřívější žádostí pana xxxxx xxxxxxx
o prodej obecních pozemků p.č. 1263/1, 1263/2 a 1264 v k.ú. Telnice u Brna.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Telnice souhlasí se zveřejněním záměru na prodej pozemků
1263/1, 1263/2 a 1264.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 12: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
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7.15. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo pronájem části obecního pozemku p.č. 3005
v k.ú. Telnice u Brna o výměře 54 m2 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na dobu neurčitou
s účinností od 1. 10. 2018. Pronajatá část pozemku bude oplocena mobilním plotem.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje pronájem části obecního pozemku p.č. 3005
v k.ú. Telnice u Brna o výměře 54 m2 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (dat. nar.: xxxxxxxxxx,
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx) na dobu neurčitou s účinností od 1. 10. 2018 za
roční nájemné ve výši 22,- Kč.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 13: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
7.16. S ohledem na blížící konec volebního období i blížící se termín přeauditu hospodaření
obce schválilo zastupitelstvo obce Telnice úkol předsedům kontrolního a finančního
výboru na dodání zprávy z jednání obou výborů za rok 2018 s termínem do příštího
zasedání ZO – 27. září 2018.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje úkol předsedům kontrolního a finančního
výboru na dodání zprávy z jednání obou výborů za rok 2018 – termín: do 27. září
2018.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 14: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
7.17. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s žádostí občanů bydlících v uličce na
Masarykově nám. (jižní část) o opravu místní komunikace a kanalizace.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nabídku společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s. (IČ: 49455842) na zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení, inženýrskou činnost, zaměření, kamerové zkoušky a další
související práce v ceně 55 000 Kč bez DPH pro splaškovou kanalizaci v uličce
Masarykovo náměstí.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 15: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
7.18. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo nákup pozemků p.č. 1422, 1282/3, 1282/5,
1282/7, 1284, 1285 v k.ú. Telnice u Brna ve vlastnictví pana xxxxxxxxx xxxxxx a návrh
související Kupní smlouvy.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nákup pozemků v k.ú. Telnice u Brna ve
vlastnictví pana xxxxxxxxx xxxxxx (dat. nar. xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxx xxx,
xxx xx xxxxxxx): pozemek p.č. 1422 – za cenu 185.000,- Kč, p.č. 1282/3 – za cenu
91.600,- Kč, p.č. 1282/5 – za cenu 18.000,- Kč, p.č. 1282/7 – za cenu 37.500,- Kč,
p.č. 1284 – za cenu 162.700,- Kč, p.č. 1285 – za cenu 100.100,- Kč a související Kupní
smlouvu. Cena nakupovaných pozemků byla stanovena znaleckým odhadem
obvyklé hodnoty nemovitostí číslo 2015/10/04/OST a 2017/04/32/OST xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx.
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 Hlasování o návrhu usnesení č. 16: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
7.19. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s protokolem o průběhu auditu plnění
„Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ se společností EKOKOM, a.s. ze dne 4.9.2018.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí výsledky kontroly ze strany EKO-KOMu,
který proběhl bez zjištění jakýchkoliv nedostatků.
7.20. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s odpovědí ČIŽP k podnětu, týkajícího se
nadměrného odběru povrchových vod pro nádrže provozované xxxx xxxxx xxxxxxx
v k.ú. Kobylnice.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci České inspekce životního
prostředí ve věci nadměrného odběru povrchové vody ze Zlatého potoka.
7.21. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh starosty obce na opravu zápisů ze
zasedání Zastupitelstva obce Telnice v probíhajícím volebním období dle interního
auditu. Usnesení budou opraveny:
Starosta obce podal návrh na opravu usnesení č. 1.31. z jednání zastupitelstva obce
Telnice konaného dne 17.11.2014 projednávaného v bodě 7.25. zápisu č. 2/14.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje následující opravu znění usnesení č. 1.31.
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 17.11.2014: Zastupitelstvo
obce Telnice schvaluje odměnu v hodnotě 7.800,- Kč pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
za vypracování a obstarání dokladů na realizaci stavby „Rekonstrukce a odbahnění
vodní nádrže Telnice“.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 17: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Starosta obce podal návrh na opravu usnesení č. 1.31. z jednání zastupitelstva obce
Telnice konaného dne 15.12.2014 projednávaného v bodě 6.45. zápisu č. 4/14.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje následující opravu znění usnesení č. 1.31.
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 15.12.2014: Zastupitelstvo
obce Telnice schvaluje smlouvu o připojení k distribuční soustavě s E.ON
Distribuce, a.s. na realizaci elektrické přípojky pro Dům důstojného stáří za cenu
ve výši 62.500,- Kč vč. DPH.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 18: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Starosta obce podal návrh na opravu usnesení č. 2.10. z jednání zastupitelstva obce
Telnice konaného dne 9.3.2015 projednávaného v bodě 6.33. zápisu č. 7/15.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje následující opravu znění usnesení č. 2/10.
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 9.3.2015: Zastupitelstvo obce
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bere na vědomí Informaci starosty obce, že obec Telnice uhradí malým
florbalistům Orel jednota Telnice potisk dresů s logem obce ve výši 3.780,- Kč vč.
DPH.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 19: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
Starosta obce podal návrh na opravu usnesení č. 15 z jednání zastupitelstva obce
Telnice konaného dne 12.11.2015 projednávaného v bodě 6.13. zápisu č. 16/15.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje následující opravu znění usnesení č. 15
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 12.11.2015: Zastupitelstvo
obce Telnice schvaluje spolupráci s kinematografem Bratří Čadíků i v roce 2016 a
poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 5.000,- + DPH na jeden promítací den.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 20: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
Starosta obce podal návrh na opravu usnesení č. 22 z jednání zastupitelstva obce
Telnice konaného dne 10.12.2015 projednávaného v bodě 7.20. zápisu č. 17/15.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje následující opravu znění usnesení č. 22
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 10.12.2015: Zastupitelstvo
obce Telnice schvaluje smlouvu o dílo se společností ASHPA oběhové
hospodářství, s.r.o., cena díla 42.350,- Kč vč. DPH.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 21: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
Starosta obce podal návrh na opravu usnesení č. 10 z jednání zastupitelstva obce
Telnice konaného dne 26.05.2016 projednávaného v bodě 7.4. zápisu č. 22/16.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 22:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje následující opravu znění usnesení č. 10
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 10.12.2015: Zastupitelstvo
obce Telnice schvaluje nabídku společnosti ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o.
(IČ: 04455967) na administraci veřejné zakázky: „Dodávka nádob na tříděné
odpady pro obec Telnice” a propagaci nového systému svozu odpadu v obci za
celkovou cenu: 86.080,- Kč vč. DPH.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 22: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
Starosta obce podal návrh na opravu usnesení č. 3 z jednání zastupitelstva obce Telnice
konaného dne 26.10.2017 projednávaného v bodě 4. zápisu č. 38/17.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 23:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje následující opravu znění usnesení č. 3
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 26.10.2017: Zastupitelstvo
obce Telnice schvaluje úhradu nákladů spojených se zateplením fasády OÚ Telnice
– zednické práce – xxx xxxxx (xxx xxxxxxxx) v celkové výši 273.200,- Kč bez DPH
(není plátcem DPH).
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 Hlasování o návrhu usnesení č. 23: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
Starosta obce podal návrh na opravu usnesení č. 7 z jednání zastupitelstva obce Telnice
konaného dne 26.10.2017 projednávaného v bodě 4. zápisu č. 38/17.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 24:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje následující opravu znění usnesení č. 7
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 26.10.2017: Zastupitelstvo
obce Telnice schvaluje úhradu nákladů spojených se zateplením fasády OÚ Telnice
– klempířské práce a materiál + natěračské práce – xxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxx)
v ceně 40.377,- Kč vč. DPH
 Hlasování o návrhu usnesení č. 24: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 24 bylo schváleno.
Starosta obce podal návrh na opravu usnesení č. 6 z jednání zastupitelstva obce Telnice
konaného dne 25.01.2018 projednávaného v bodě 7.3. zápisu č. 41/18.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 25:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje následující opravu znění usnesení č. 6
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 25.01.2018: Zastupitelstvo
obce Telnice schvaluje prodej traktoru Wisconsin MT8 – YUKON zájemci xxxxxx
xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx (dat. nar.: xxxxxxxxx) a příslušnou
Kupní smlouvu za cenu 141.600,- Kč.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 25: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 25 bylo schváleno.
Starosta obce podal návrh na opravu usnesení č. 35 z jednání zastupitelstva obce
Telnice konaného dne 21.06.2018 projednávaného v bodě 7.49. zápisu č. 45/18.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 26:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje následující opravu znění usnesení č. 35
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 21.06.2018: Zastupitelstvo
obce Telnice schvaluje Provozní řád Workout hřiště a pořízení zatravňovací
dopadové plochy Grass od společnosti Lefay s.r.o. (IČ: 02243211) vč. kolíků a
dopravy pro Workoutové hřiště za cenu 40.386,- Kč vč. DPH a bere na vědomí
informaci o spuštění provozu hřiště.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 26: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 26 bylo schváleno.
7.22. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s oznámením Drážního úřadu Olomouc
o pokračování stavebního řízení na stavbu „Rekonstrukce výpravní budovy v žst.
Sokolnice Telnice“.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci o zahájení stavebního řízení na
rekonstrukci nádražní budovy – investor SŽDC.
7.23. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na
prodloužení vodovodu na ulici Draha (Umělecká kovárna xxxxxxx) s Jihomoravským
krajem, přes jehož pozemek prochází trasa vodovodu.
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Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 27:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
s Jihomoravským krajem (IČ: 70888337) ve věci služebnosti spočívající
v povinnosti strpět zřízení, provoz, údržbu, opravy a odstranění vodovodu na
pozemku ve vlastnictví Jihomoravského kraje p. č. 1097 v k. ú. Telnice u Brna
v délce 11,75 m.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 27: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 27 bylo schváleno.
7.24. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s žádostí xxxx xxxxxxx xxxx o ukončení
nájmu obecních pozemků p.č. 693, 694, 695, v k.ú. Telnice u Brna. Zastupitelstvo obce
projednalo a schválilo související dohodu o ukončení nájmu obecních pozemků p.č. 693,
694, 695 v k.ú. Telnice u Brna.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 28:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí žádost xxxx xxxx xxxxxxx na ukončení
nájmu pozemků p.č. 693, 694, 695 v k.ú. Telnice u Brna a schvaluje Dohodu
o ukončení nájmu obecních pozemků s ukončením nájmu k 30.9.2018.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 28: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 28 bylo schváleno.
7.25. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s žádostí xxxxxxx xxxxxxxxxxx o pronájem
obecních pozemků p.č. 693, 694, 695 v k.ú. Telnice u Brna. Zastupitelstvo obce souhlasí
s vyvěšením záměru.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 29:
Zastupitelstvo obce Telnice souhlasí s vyvěšením záměru na pronájem pozemků
p.č. 693, 694, 695 v k.ú. Telnice u Brna xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 29: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 29 bylo schváleno.
7.26. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s nabídkou xxxx xxxxxxxxx na doplnění
jištění ve svítidlech veřejného osvětlení. Jedná se o celkem o 50 ks +- 10 svítidel.
1) celá hlavní silnice od Brna na Hodonín
2) silnice k nádraží a k Sokolnicím po prádelnu + vojenské bytovky
3) celá silnice na Otmarov a celá ulice Růžová.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 30:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nabídku xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
(xxx xxxxxxxx) ve věci doplnění 50 ks jistících prvků do svítidel veřejného osvětlení
v Telnici v ceně 23 309,50 Kč vč. DPH.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 30: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 30 bylo schváleno.
7.27. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh Rámcové smlouvy o poskytování služeb
Jazykové školy MORAVIA s.r.o.
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Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 31:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Rámcovou smlouvu o poskytování služeb
s Jazykovou školou MORAVIA s.r.o. (IČ: 03991393) na dobu určitou do 31.6.2019.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 31: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 31 bylo schváleno.
7.28. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s oznámením odboru dopravy Městského
úřadu Židlochovice o zahájení stavebního řízení na stavbu „Měnín, úprava účelové
komunikace navazující na místní komunikaci Vinohrádky“ a pozvánkou k ústnímu
jednání v úterý 2.10.2018 v 9 hodin na OÚ Měnín.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí zahájení stavebního řízení ve věci stavby:
„Měnín, úprava účelové komunikace navazující na místní komunikaci Vinohrádky“.
7.29. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s návrhy smluv řešící současný stav
„neprovozu“ vstupní brány na hřbitov a neřešeného přístupu ke hřbitovu a
hřbitovnímu kontejneru.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 32:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí přípravu smluvních dokumentů
s farností ve věci přístupu ke hřbitovu a schvaluje Dohodu o provozu
automatizované vstupní brány s Římskokatolickou farností Telnice (IČ: 65266234)
a současně schvaluje ukončení Dohody o instalaci a provozu automatizovaného
systému otevírání/zavírání vstupní brány a využívání přívodu elektrické energie
ze dne 1.5.2013. Práce spojené s přeinstalací systému provede xxx xxxxxxxxx.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 32: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 32 bylo schváleno.
7.30. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že problematika mobilních
telekomunikační služeb bude projednána na příštím zasedání zastupitelstva obce.
7.31. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o letních pracích pracovní čety: stavební
práce v ZŠ a MŠ, zalévání stromů, údržba strojového parku, úklid v obecní zahradě
vedle nádražní budovy, přípravy veřejných obecních akcí (Den pro celou rodinu, bitva,
křest knihy atd.). Některé činnosti jsou prováděny ve spolupráci se zedníkem xxxxxxx
xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx (tento dělá bezplatně).
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o činnostech
pracovní čety v průběhu srpna 2018.
7.32. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost o bezplatné poskytnutí prostor zasedací
místnosti OÚ pro akci KLAS Telnice „Den pro zdraví vašich očí“, kterou pořádá Oční
klinice Neovize a její ordinace v Újezdě u Brna v úterý 2.10.2018 od 9 hodin.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 33:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje bezplatné poskytnutí prostor pro akci Den
pro zdraví vašich očí, která se uskuteční 2. října 2018 ve spolupráci s KLAS Telnice.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 33: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 33 bylo schváleno.
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7.33. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost o bezplatné poskytnutí nebytových
sklepních prostor Šatlavy pro Výtvarně kreativní kroužek.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 34:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje bezplatné poskytnutí nebytových sklepních
prostor Šatlavy pro Výtvarně kreativní kroužek.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 34: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 34 bylo schváleno.
7.34. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 6-2018.
Příjmy: 90.000,- Kč, výdaje: 90.000,- Kč.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 35:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje rozpočtové opatření č. 6-2018.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 35: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 35 bylo schváleno.
7.35. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že po dodatečné dohodě s panem
xxxxxxx xxxxxxxxxx (správce systému Gordic pro náš úřad) bylo dojednáno, že místo
původně schválené smlouvy o mlčenlivosti (GDPR) dodá příslušné prohlášení
o mlčenlivosti. Po konzultaci s Gordicem by tento postup měl být nejvhodnější.
Původně schválená smlouva o mlčenlivosti (GDPR) tedy nebude vzájemně podepsána.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce, že původně
schválená smlouva o mlčenlivosti (GDPR) s panem xxxxxxx xxxxxxxxxx bude
nahrazena prohlášením.
7.36. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s žádostí společnosti Eling CZ, s.r.o.
o vyjádření k územnímu souhlasu pro stavbu s názvem „Telnice u Brna, rozš. kNN,
Březina K1080/21“ a o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se společností E.ON
Distribuce, a.s. Žádost bude vyřízena po předchozím projednání s panem xxxxxxxx.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí žádost společnosti E.ON Distribuce, a.s.
o vyjádření k územnímu souhlasu pro stavbu s názvem „Telnice u Brna, rozš. kNN,
Březina K1080/21“ a o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se společností E.ON
Distribuce, a.s.
7.37. Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo obce s žádostí xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
o stanovisko ke stavbě nazvané „Výrobní areál na pozemku p. č. 3120, 3121, 3122 v k.ú.
Telnice u Brna“ (investor TTO services, a.s.) a udělení souhlasu (za vlastníka dotčených
pozemků) s umístěním prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu a trasy el.
energie, přípojek inženýrských sítí (vody, kanalizace, el. energie) a sjezdu z komunikace
na pozemcích obce. Bude nutno požádat xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o vysvětlení
důvodů k udělení souhlasu s umístěním sjezdu z komunikace na pozemcích obce.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí žádost o stanovisko ke stavbě nazvané
„Výrobní areál na pozemku p. č. 3120, 3121, 3122 v k.ú. Telnice u Brna“. Zástupce
investora bude vyzván k dovysvětlení záměru.
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7.38. Starosta obce informoval zastupitele o tom, že všem účastníkům Plánovací smlouvy ze
dne 11. dubna 2017 zaslal písemné upozornění na blížící se termín, který je ve smlouvě
zmiňován.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o zaslání
písemného upozornění účastníkům Plánovací smlouvy ze dne 11. dubna 2017.
7.39. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že zářijový Telnický zpravodaj vyjde
pravděpodobně v pátek 14. září 2018.
7.40. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o instalaci nové nástěnky MO ODS.
7.41. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o umístění nové digitální úřední desky
(vlevo od stávající fyzické úřední desky, která se po zprovoznění digitální úřední desky
stane pouze obyčejnou nástěnkou).
7.42. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že tenisové kurty v areálu Sokola
nebudou po dobu rekonstrukce dostupné. O této skutečnosti byl informován také
starosta Sokola.
7.43. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o ústní stížnosti občanů na nadměrný
provoz na účelové komunikaci k areálu pana Horáčka v k.ú. Žatčany.
7.44. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o termínu fotbalového turnaje
zastupitelstev obcí DSO Cezava, které se uskuteční 21.9.2018 a pozval všechny
přítomné členy k reprezentaci obce.
7.45. Starosta obce vyslovuje poděkování všem, kteří se zasloužili o vydání Knihy o Telnici,
všem, kteří se přispěli k organizaci akce Telnického kulturního léta 2018, akce „Malá
napoleonská bitva a Noční střelba“, akce „Den pro celou rodinu“, akce „Proleťte se
vrtulníkem nad Telnicí“.
7.46. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o pozvánkách na zkoušky souboru
„Folklorní soubor Telnička“ (od 12.9.2018), na zahájení nového školního roku
mateřského klubu Sluníčko (19.9.), na informativní schůzku nové hudební školy
v Telnici (21.9.), na informativní schůzku Výtvarně kreativního kroužku (17.9.), na
besedu o vzniku Československa (23.10.), na Poutní zájezd do slezského Bruntálu a na
Cvilín (16.9.), na tréninky miniházené (každé pondělí a středu), na nábor dětí do
telnického futsalového oddílu (24.9.), na burzu podzimního a zimního oblečení (22.9.),
na setkání Klubu aktivních seniorů Klas (11.9.), na slavnostní odhalení pamětní desky
presidentu T. G. Masarykovi (28.10.), na zahájení činnosti jezdeckého oddílu (17.9.), na
stavbu sportovní haly (28.9.), na Historický jarmark a vinobraní (15.9.), na akci „Den
pro zdraví vašich očí (2.10.), na zájezd pro seniory do Křtin, Sloupu a Rájce nad Svitavou
(18.9.), na koncert duchovní hudby (22.9.), na mobilní sběr nebezpečného odpadu
(3.11.), na sběr pneumatik a stavební sutě (29.9., 3.10., 6.10.), na první zkoušku
Telnického divadelního souboru (16.9.).
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7.47. Starosta obce poděkoval místostarostovi obce Jiřímu Dudákovi za jeho nepřetržitou
činnost v zastupitelstvu obce ve volebních obdobích 1990 – 2018 a jako dar jménem
Zastupitelstva obce Telnice předal obraz Nádražní čtvrti namalovaný telnickou
výtvarnicí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Jiří Dudák dar přijal a poděkoval všem zastupitelům
za spolupráci.
7.48. Starosta obce věnoval všem současným zastupitelům obce po jednom výtisku nově
vydané Knihy o Telnici.
7.49. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o plánovaném termínu posledního
zasedání zastupitelstva obce ve v tomto volebním období ve čtvrtek 27.9.2018.
připomenul že na tomto posledním jednání proběhne společné focení zastupitelů a po
jednání společná večeře. Pozvánka na zasedání bude včas zveřejněna na úřední desce
a zastupitelé je jako obvykle obdrží do svých e-mailových schránek.
7.50. Leona Bímová informovala o neúnosném parkování opravovaných vozidel na místní
komunikaci v uličce na Masarykově náměstí (směr Sokolnice)
Na závěr zasedání starosta obce poděkoval přítomným za účast, zasedání zastupitelstva
obce bylo ukončeno ve 21:55 hod.

Zapisovatel:

Pavla Chovancová

Ověřovatelé: Petr Gabrhel

Starosta:

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

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

Marie Fialová

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

František Kroutil

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

