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Z Á P I S č. 02 / 18
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 15.11.2018
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 10 členů zastupitelstva obce, omluven byl Vladimír Blaženka. Veřejnost byla na
začátku zasedání zastoupena 6 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 5.11.2018 do 15.11.2018 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 10 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 6 občany.
Starosta obce přečetl program jednání uvedený na pozvánce:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Došlá pošta
4) Programové prohlášení zastupitelstva obce 2018-2022
5) Příprava obecního rozpočtu pro rok 2019
6) Obecní výbory a komise
7) Různé
Starosta obce Telnice přednesl návrh na doplnění o jednotlivé body v bodě 7) Různé:
Návrh na doplnění:
Rozpočet ZŠ a MŠ Telnice pro rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Telnice pro roky 2020-2021
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018 ZŠ a MŠ Telnice
Mimořádný příspěvek ZŠ a MŠ Telnice
Plán investičních a údržbových akcí v areálech ZŠ a MŠ Telnice v roce 2019
Střednědobý výhled obecního rozpočtu 2020-2022
Vodné a stočné pro rok 2019
Platební terminál
Povodí Moravy – odběrný objekt ve Zlatém potoce
Rohože
Michal Kubíček – žádost
Smlouva o smlouvě budoucí č. 1030042145/001
Vzájemné odsouhlasení rozpočtové položky na rok 2018 – DSO Cezava
Vzájemné odsouhlasení rozpočtové položky na rok 2019 – DSO Cezava
Vysavač listí
Kalendář svozových dnů komunálního odpadu v Telnici pro rok 2019
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Měnín – asfaltová cesta
Kabelizace NN V Dědině
Projekt VO V Dědině
Deratizace
VH MAS Slavkovské bojiště
Bobří hráze
Autobus do Boleradic
Kontrola kvality vody ve studních
Údržba cyklostezky LVA Slavkovské bojiště
Žádost o odkup částí pozemků p.č. 1285 a 1422 v k.ú. Telnice u Brna
Společný nákup energií
Žádost o odkup částí pozemků p.č. 292/2 a 296/2 v k.ú. Telnice u Brna
Úkol pro finanční výbor
Žádost o prodloužení termínu dokončení výstavby komunikace Lány
Tenisové kurty
PDO poplatek 2019
Obecní kalendář
Rozpočtové opatření 8/2018
Lunapark Kočka
Pozvánky, Informace, Poděkování
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 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Starosta obce podal návrh na zapisovatele zápisu Jana Dudáka. Jiný návrh nebyl podán.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje zapisovatele zápisu Jana Dudáka.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 2: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu Pavlu Chovancovou a Lenku Sobotkovou.
Jiný návrh nebyl podán.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje ověřovatele zápisu Pavlu Chovancovou a Lenku
Sobotkovou.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 3: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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2. Kontrola usnesení a úkolů:
2.1. Předseda stavební komise – projednat odvedení dešťových vod z okapového svodu
nemovitosti xxxxxxxxxxx s vlastníky nemovitosti. Úkol splněn, vyřešil starosta obce ještě
před konáním ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
3. Došlá pošta
3.1. xxxxxxxxxxxxxxx – oznámení plánované výměny oken a dveří na rodinném domě č.p. 291
na ulici Nová. TEL-1048/2018-Dr
3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxx – žádost o vyjádření k dokumentaci pro vydání územního souhlasu a
pro provádění stavby „TURLAK prášková a mokrá lakovna – přípojka kanalizace“. TEL1049/2018-Dr
3.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – ohlášení rekonstrukce rodinného domu č.p. 276 v ulici
U Rybníka na pozemku p.č.691, v k.ú. Telnice u Brna. TEL-1053/2018-Dr
3.4. xxxxxxxxxxxxxxx – žádost o odkup obecních pozemků p.č. 292/2, 296/2, v k.ú. Telnice
u Brna. TEL-1063/2018-Dr
3.5. Povodí Moravy, s.p. – výzva k uzavření Dohody o finanční náhradě za omezení
vlastnického práva k pozemku p.č. 699, 700 a 701. TEL-1064/2018-Dr
3.6. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí – rozhodnutí o schválení plánu
opatření pro případ havárie závadných látek firmě TBS Truck BUS Servis pro provozovnu
K Nádraží 517, 664 59 Telnice, na pozemcích p.č. 1495, 1494, 1469/2, 1498/1, 1496,
1498/4, 1497, 1499 v k.ú. Telnice u Brna. TEL-1067/2018-Dr
3.7. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx – žádost o prodloužení termínu
dokončení výstavby komunikace v ulici Lány o 12 měsíců, nejpozději do 11.07.2019. TEL1077/2018-Dr
3.8. Lunapark Kočka Antonín – žádost o povolení hostování lunaparku v době telnických
hodů 18.6. – 25.6.2019. TEL-1110/2018-Dr
3.9. Institut ochrany veřejného zdraví, z.ú. – výzva k připojení obce k veřejně prospěšné akci
„Kontrolní audit zavedených opatření povinných osob na úseku hygieny vody,
dezinfekce, dezinsekce a deratizace“. TEL-1121/2018-Dr
3.10. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad – Veřejná vyhláška /
Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
– na silnici: č. II/418, III/4184, III/4185 a III/4176 v obci Telnice v místě: ul. Kaštanová, ul.
Na Vilách, ul. K Nádraží a ul. Nádraží v obci Telnice z důvodu: akce: „Telnice, ul. K Nádraží,
zábor pro jeřáb a kamion, nová trafostanice“. TEL-1122/2018-Dr
3.11. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad – oznámení o zahájení
správního řízení ve věci povolení úplné uzavírky z důvodu: realizace stavby „Telnice, ul.
K Nádraží, zábor pro jeřáb a kamion, nová trafostanice“ na silnici č.: III/4185 v k. ú.
Telnice u Brna v místě: od křižovatky silnic III/4185 a silnicí III/4176 po přestupní terminál
IDS JMK Sokolnice, délka uzavírky: cca 50 m, doba trvání uzavírky: od 01.11.2018 do
09.11.2018 – jeden pracovní den v čase od 0,20 hod do 4,20 hod. TEL-1126/2018-Dr
3.12. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad – rozhodnutí o povolení
úplné uzavírky z důvodu: realizace stavby „Telnice, ul. K Nádraží, zábor pro jeřáb a
kamion, nová trafostanice“ na silnici č.: III/4185 v k. ú. Telnice u Brna v místě: od
křižovatky silnic III/4185 a silnicí III/4176 po přestupní terminál IDS JMK Sokolnice, délka
uzavírky: cca 50 m, doba trvání uzavírky: od 01.11.2018 do 09.11.2018 – jeden pracovní
den v čase od 0,20 hod do 4,20 hod. TEL-1148/2018-Dr

Zasedání zastupitelstva obce Telnice
15.11.2018

Zápis č.02/18

Strana 4

3.13. OMEXOM GA Energo s.r.o. – žádost o vyjádření k existenci sítí v zájmovém území stavby
„V417/817 – zdvojení vedení (Otrokovice – Sokolnice)“. TEL-1124/2018-Dr
3.14. TOP AUDITING, s.r.o. – Protokol o dílčím přezkoumání hospodaření za období od
1.1.2018 – 30.6.2018. TEL-1125/2018-Dr
3.15. Kabel-projekt – žádost o schválení návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.1030042145/001 na stavbu „1030042145 – Telnice u B., přel. VN, Kuchyňka
K1080/39“ (pokládky kabelového vedení VN a výměny sloupů VN), investor: E.ON
Distribuce, a.s. stavbou bude dotčen pozemek parc. č. 1080/10 a 1080/77 v k.ú. Telnice
u Brna ve vlastnictví Obce Telnice. Plánovaná trasa stavby byla upravena dle požadavku
Obce Telnice zn. TEL-1026/2018-Dr ze dne 11.10.2018. TEL-1129/2018-Dr
3.16. xxxxxxxxxxxx – žádost o vyjádření obce Telnice k projektové dokumentaci pro dodatečné
povolení stavby „Přístavba RD Draha 123“ na pozemcích p.č. 233, 234, 235 v k.ú. Telnice
u Brna. TEL-1130/2018- Dr
3.17. Stavební úřad Sokolnice – vyrozumění o zahájení společného územního a stavebního
řízení, nařízení ústního jednání ve věci vydání společného povolení na stavbu nazvanou
„Rodinný dům a garáž, včetně nájezdu a oplocení“ na pozemku p.č. KN 946/1, 946/8,
946/7, k.ú. Telnice u Brna, kterou podali paní xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, ústní jednání
spojené s ohledáním na místě se bude konat v úterý 20. listopadu 2018 v 9 hod. TEL1136/2018-Dr
3.18. ČEPS, a.s. – upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků ve věci odstranění a okleštění
stromových a jiných porostů nebo jiných porostů v ochranném pásmu vedení velmi
vysokého napětí. TEL-1146/2018-Dr
3.19. xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx – žádost o odkup části
obecních pozemků p.č. 1285 a p.č. 1422, v k.ú. Telnice u Brna. TEL-1151/2018-Dr
3.20. Stavební úřad Sokolnice – územní souhlas na stavbu nazvanou „Vodovodní přípojka k RD
Za sokolovnou 393“ na pozemcích p.č. KN 999/1 a 805/2, v k.ú. Telnice u Brna (xxxxx a
xxxxx xxxxxxxx). TEL-1152/2018-Dr
3.21. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí – oznámení o zahájení
správního řízení ve věci žádosti o změnu povolení k provozování vodovodu, kanalizace a
ČOV v obci Telnice, podané Vodárenská akciová společnost, a. s. TEL-1153/2018-Dr
3.22. Stavební úřad Sokolnice – územní souhlas se záměrem v území „Přípojka STL plynu“ na
pozemcích p.č. KN 1498/22 v k.ú. Telnice u Brna a 3238 v k.ú. Újezd u Brna (prádelna
Homola). TEL-1158/2018-Dr
3.23. Vít Rajtšlégr, člen rady Jihomoravského kraje – pozvánka na projednání návrhů
aktualizovaného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje – území
okresu Brno - venkov a Brno - město, které se uskuteční v Administrativním a školicím
centru Cejl dne 5. prosince 2018. TEL-1159/2018-Dr
3.24. TBS-Truck Bus Servis, a.s. – žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les – 2 ks
topol (Ø 300 cm, Ø 200 cm), 1 ks ořech (Ø 80 cm), cca 6 ks náletových dřevin. TEL1161/2018-Dr
3.25. Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy – stavební povolení na stavbu: „Měnín,
úprava účelové komunikace navazující na místní komunikaci Vinohrádky“ na pozemku
p.č. 1864/1, 1864/2, 1847/1, 1847/2, v k.ú. Měnín, na pozemku p.č : 3155, v k.ú. Telnice
u Brna. TEL-1175/2018-Dr
3.26. ENORM, a.s. – cenová nabídka na zpracování PD pro územní rozhodnutí na stavbu
„Telnice, kabelizace veřejného osvětlení – ulice V Dědině“ ve výši 25.000,- Kč bez DPH.
Mail 13. 11. 2018
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3.27. Vodárenská akciová společnost, a.s. – žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro
územní souhlas – vodovodní přípojka pro rodinný dům č.p. 358 – xxxxxxxxxx xxxxx,
Za Sokolovnou 358, Telnice, p.č. 881, 882 k.ú. Telnice u Brna. TEL-1185/2018-Dr
3.28. Zákaznické centrum KB SmartPay – podmínky pro zřízení platebního terminálu KB na
obecním úřadě. Mail 14.11.2018
3.29. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí – veřejná vyhláška, opatření obecné
povahy, kterým se ruší zákaz odběru povrchových vod ze všech vodních toků a nádrží na
celém území obce s rozšířenou působností Šlapanice s účinností od 15.11.2018. TEL1187/2018-Dr
3.30. LABTECH, s.r.o. CZ – nabídka na rozbor vody z nedávno rekonstruovaných studní na
veřejném prostranství v naší obci za cenu 18.031,- Kč včetně DPH. Mail 15.11.2018
3.31. Starosta obce Nesvačilka – žádost o úhradu nákladů 2 jízd autobusu pro návštěvníky
divadla v Boleradicích v roce 2019 (stejně jako letos). Mail 15.11.2018
3.32. Dobrovolný svazek obcí Region CEZAVA – žádost o vzájemné odsouhlasení a potvrzení
neinvestičního členského příspěvku na rok 2019 ve výši 26.928 Kč TEL-1192/2018-Dr
4. Programové prohlášení zastupitelstva obce 2018-2022
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh programového prohlášení zastupitelstva
obce Telnice pro volební období 2018-2022. Bohumila Hrazdírová prohlásila, že se zdrží
hlasování, nicméně v budoucnu podpoří to, co z programového prohlášení má její volební
strana ve svém programu. Jan Vybíral se k tomuto prohlášení přidává také. Bohumila
Hrazdírová požaduje tuto skutečnost uvést do tohoto zápisu.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Programové prohlášení zastupitelstva obce
Telnice pro volební období 2018-2022.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 4: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 2 (Hrazdírová,
Vybíral).
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Příprava obecního rozpočtu pro rok 2019
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s pracovním návrhem obecního rozpočtu pro
rok 2019, který byl připraven s předsedou finančního výboru při relativní znalosti všech
vstupních informací, které se do rozpočtu vnášejí (např. růst cen energií, růst mzdových
nákladů, růst očekávaných daňových příjmů, růst ceny vodného/stočného ve vazbě na plán
financování obnovy vodovodní a kanalizační sítě, předpokládané investice v rámci navrženého
programového prohlášení apod.). Návrh rozpočtu pro rok 2019 je vyrovnaný, příjmy i výdaje
činí: 24,793.700,- Kč.
Návrh rozpočtu představil předseda finančního výboru Pavel Zapletal, starosta obce
vysvětlil jednotlivé položky a odpovídal na dotazy zastupitelů.
Bohumila Hrazdírová se zeptala, co všechno patří pod oddíl 33 kultura, církve a sdělovací
prostředky. Starosta odpověděl, že jí podrobně odpoví prostřednictvím e-mailu. Zároveň
Bohumila Hrazdírová podotkla, že by ráda otevřela otázku zvýšení podpory své orelské
organizaci, a to především s ohledem na údržbu telnického orelského areálu. Ráda by proto
pozvala všechny členy finančního výboru a zastupitele na orlovnu, kde bude 6. prosince 2018
schůzka, při které se tato problematika detailněji probere. Starosta obce navrhl, aby se tohoto
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jednání také zúčastnil Sokol Telnice. Bohumila Hrazdírová souhlasila. Dohodlo se, že schůzka
proběhne v 19 hodin. Jsou zváni všichni členové zastupitelstva, finančního výboru a zástupce
Sokola Telnice.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Telnice souhlasí s vyvěšením návrhu na Rozpočet obce Telnice
pro rok 2019 na úřední desce. Občané mohou své připomínky k Návrhu rozpočtu
obce Telnice pro rok 2019 uplatnit písemně do 6. 12. 2018 do 18 hod. na Obecním
úřadě v Telnici (Růžová 243, 664 59 Telnice), nebo ústně na zasedání zastupitelstva
obce Telnice 13. 12. 2018.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 5: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6. Obecní výbory a komise
Starosta obce přednesl návrh na rozšíření kontrolního výboru na pětičlenný. Rád by totiž,
aby kontrolní a finanční výbor měl stejný počet členů, když už na minulém zasedání byl finanční
výbor rozšířen na pět členů. Bohumila Hrazdírová podala protinávrh, aby počet členů
kontrolního výboru zůstal tříčlenný. Starosta obce dal hlasovat nejdříve o protinávrhu.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje návrh na ponechání tříčlenného kontrolního
výboru.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 6: pro 1 hlas (Hrazdírová), proti 8, zdržel se 1
(Vybíral).
Usnesení č. 6 nebylo schváleno.
Jelikož nebyl protinávrh schválen, dal starosta obce hlasovat o svém původním návrhu.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje rozšíření počtu členů Kontrolního výboru na
pět.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 7: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 2 (Hrazdírová,
Vybíral).
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Starosta obce podal návrh, aby na zbývající 2 členy kontrolního výboru - Vladimíra
Blaženku a Jiřího Dudáka. V případě Vladimíra Blaženky zmínil to, že je členem ČSSD a
současně volební strany Sportovci obce Telnice – Sokol Telnice.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje členy kontrolního výboru Vladimíra Blaženku a
Jiřího Dudáka.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 8: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 2 (Hrazdírová,
Vybíral).
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
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Bohumila Hrazdírová připomněla, že na ustavujícím zasedání navrhovala
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do finančního výboru, dle jejího názoru by mohl být
přínosem, ovšem nebyl schválen. Jan Vybíral se dotázal starosta obce na současné složení
finančního a kontrolního výboru. Starosta obce zopakoval konečné složení finančního a
kontrolního výboru.
Starosta obce podal návrh, aby výše odměn neuvolněných zastupitelů byla následující:
předsedové výborů a komise - odměna ve výši 2.500,- Kč/měsíčně, členové výborů a komisí odměna ve výši 2.000,- Kč/měsíčně. Odměny jsou totožné s těmi, které byly odsouhlaseny
v průběhu minulého volebního období.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje výši odměn neuvolněným zastupitelům:
předsedům výborů a komisí náleží odměna ve výši 2.500,- Kč/měsíčně, členům
výborů a komisí náleží odměna ve výši 2.000,- Kč/měs. Odměna bude vyplácena ode
dne schválení tohoto usnesení.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 9: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Starosta obce podal návrh, aby u člena zastupitelstva, v jehož případě nastává souběh
členství ve více výborech či komisích, byla poskytnuta pouze 1 odměna, a to ta vyšší.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje návrh, že v případě souběhu členství ve více
výborech a komisích bude zastupiteli poskytnuta pouze 1 odměna, a to ta vyšší.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 10: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Starosta obce informoval zastupitelstvo obce Telnice, že v souladu se zákonem o obcích
128/2000 Sb. ustanovil tyto komise jako své poradní orgány: kulturní komise, sociální komise,
stavební komise, komise veřejného pořádku, komise životního prostředí. Seznámil zastupitele
obce se složením jednotlivých komisí, viz příloha č. 3 tohoto zápisu. Současně informoval, že
ohledně členství v komisích bylo vyhověno všem žadatelům, kteří o něj projevili zájem. Dále
informoval, že všichni neuvolnění zastupitelé jsou členy nějakého obecního výboru či komise.
7. Různé
7.1. Ředitel školy Petr Gabrhel seznámil zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu ZŠ a MŠ
Telnice pro rok 2019, který je navržen ve výši 1,195.000,- Kč a zmínil důvody navýšení
rozpočtu oproti roku 2018.
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje návrh rozpočtu Základní škola a Mateřská
škola Telnice, příspěvková organizace pro rok 2019.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 11: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
7.2. Ředitel školy Petr Gabrhel seznámil zastupitelstvo obce s návrhem střednědobého
výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Telnice pro roky 2020 – 2021.
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Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy
a Mateřské školy Telnice, příspěvkové organizace pro roky 2020-2021.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 12: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
7.3. Ředitel školy Petr Gabrhel seznámil zastupitelstvo obce s Výroční zprávou za školní rok
2017/2018 Základní školy a Mateřské školy Telnice, příspěvkové organizace, kterou již
schválila Školská rada.
Návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Výroční zprávu za školní rok 2017/2018
Základní školy a Mateřské školy Telnice, příspěvková organizace bez výhrad.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 13: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
7.4. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo mimořádný příspěvek ZŠ a MŠ Telnice na
úhradu nákladů souvisejících s provozem ZŠ a MŠ Telnice v roce 2018 ve výši 180.000,Kč. Starosta obce konstatuje, že je velice spokojen s tím, co se podařilo v tomto roce
realizovat, poděkování patří všem, kteří na tom mají jakoukoliv zásluhu. Ředitel školy
přečetl seznam všech záměrů, které byly realizovány v letošním roce ve spolupráci
s obcí Telnice v areálech ZŠ a MŠ Telnice.
Návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje mimořádný příspěvek Základní škole a
Mateřské škole Telnice, příspěvkové organizaci v roce 2018 ve výši 180.000,- Kč.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 14: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
7.5. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Telnice s tím, že v minulém volebním
období byla zastupitelstvem přijata koncepce materiálně technického rozvoje ZŠ a MŠ
Telnice, podle které se obec i škola snaží připravovat a realizovat záměry ve školských
areálech. S odkazem na tuto koncepci připravili starosta obce s ředitelem školy plán
záměrů pro příští rok, se kterým návrhu obecního rozpočtu pro rok 2019 již počítá.
Práce budou prováděny zaměstnanci OÚ a odbornými dodavateli služeb (např.
instalatérské činnosti – xxxxxxxxxx, zednické práce – xxxxxxxxxxxxx apod.).
Návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje plán investičních a údržbových akcí pro rok
2019 v areálech ZŠ a MŠ Telnice.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 15: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
7.6. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo střednědobý výhled rozpočtu obce Telnice pro
roky 2020 – 2022.
Návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Telnice souhlasí s vyvěšením návrhu na střednědobý výhled
rozpočtu obce Telnice pro roky 2020 – 2022 na úřední desce. Občané mohou své
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připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Telnice pro rok 20202022 uplatnit písemně do 6. 12. 2018 do 18 hod. na Obecním úřadě v Telnici
(Růžová 243, 664 59 Telnice), nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce Telnice
13. 12. 2018.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 16: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
7.7. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh výše vodného a stočného pro rok 2019.
Vodné pro rok 2019 – návrh: 41,86 Kč vč. DPH/m3 (letos: 35,50 Kč)
Stočné pro rok 2019 – návrh: 35,59 Kč vč. DPH/m3 (letos: 31,96 Kč)
Celkem v roce 2018: 67,46 Kč/m3
Celkem v roce 2019: 77,45 Kč/m3
Toto rozhodnutí přinese do plánu financování obnovy tyto příjmy, které bude možné
pro účely financování obnovy sítí použít:
u vodovodu cca 240 000 Kč a u kanalizace cca 230 000 Kč.
I přes toto navýšení bude muset obec ze svého rozpočtu PFO dofinancovat.
Návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje pro rok 2019 v obci Telnice cenu vodného:
36,40 Kč bez DPH a cenu stočného: 30,95 Kč bez DPH.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 17: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
7.8. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Telnice s podmínkami Zákaznického centra
KB SmartPay pro zřízení platebního terminálu KB na obecním úřadě. Zastupitelstvo
obce Telnice projednalo možnost řešení platebního terminálu pro Obecní úřad Telnice.
Pavel Zapletal navrhl, aby se touto problematikou zabýval finanční výbor a navrhl
adekvátní řešení. Starosta obce upozornil na to, že v tom případě, nelze počítat s tím,
že by se platební terminál dal použít pro výběr poplatků PDO v období únor-březen
2019 – implementace chvíli potrvá.
Návrh usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje úkol Pavlovi Zapletalovi připravit řešení
platebního terminálu pro Obecní úřad Telnice a také využití bankovních účtů obce
v průběhu 1. kvartálu 2019.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 18: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
7.9. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh Dohody se státním podnikem Povodí
Moravy, s.p. o finanční náhradě za omezení vlastnického práva k pozemku p.č. 699,
700 a 701.
Návrh usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Dohodu o finanční náhradě za omezení
vlastnického práva k pozemku se společností Povodí Moravy, s.p. (70890013) a
pověřuje starostu úkolem tuto smlouvu uzavřít.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 19: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
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7.10. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo nabídku společnosti Lindström, s.r.o. na
servisní pronájem rohoží. Po projednání bylo podán návrh na zamítnutí nabídky.
Návrh usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Telnice neschvaluje nabídku společnosti Lindström, s.r.o. na
servisní pronájem rohoží.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 20: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
7.11. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost xxxxxxxxxxxxxxx o pronájem plochy
o rozměru 200 x 150 cm ve sportovní hale pro reklamní účely.
Návrh usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje úkol starostovi obce – vyvěsit záměr na
pronájem plochy o rozměru 200 x 150 cm ve sportovní hale pro reklamní účely.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 21: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
7.12. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. č.1030042145/001 na stavbu
„1030042145 – Telnice u B., přel. VN, Kuchyňka K1080/39“ (pokládky kabelového
vedení VN a výměny sloupů VN), parc. č. 1080/10 a 1080/77 v k.ú. Telnice u Brna ve
vlastnictví Obce Telnice.
Návrh usnesení č. 22:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu č.: 1030042145/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se společností EON Distribuce, a.s. (IČ:
28085400) a schvaluje úkol starostovi obce – uzavření této smlouvy.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 22: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
7.13. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost DSO Cezava o vzájemné odsouhlasení
rozpočtové položky na rok 2018, týkající se úhrady neinvestičního příspěvku ve výši
15.471,25 Kč na mobiliář pořízený z dotace.
Návrh usnesení č. 23:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje vzájemné odsouhlasení rozpočtové položky
do rozpočtu obce Telnice roku 2018 - částka 15 500 Kč – položka 5329, paragraf
6409 org. 170. s DSO Cezava.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 23: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
7.14. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost DSO Cezava o vzájemné odsouhlasení
rozpočtové položky na rok 2019, týkající se úhrady neinvestičního členského DSO ve
výši 12,- Kč na 1 obyvatele.
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Návrh usnesení č. 24:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje vzájemné odsouhlasení rozpočtové položky
do rozpočtu obce Telnice roku 2019 - částka 27.000,- Kč – položka 5329, paragraf
6409 org. 170. s DSO.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 24: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 24 bylo schváleno.
7.15. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že se nepodařilo do dnešních dnů
nakoupit schválený stroj pro vysávání listí – již několik měsíců bohužel není v ČR
dostupný. Pracovní četa si proto upravil stávající obecní techniku tak, že splňuje
praktický účel využití a stroj není nutné v této chvíli pořizovat. Starosta obce navrhl,
aby byla zrušena objednávka na pořízení tohoto stroje.
Návrh usnesení č. 25:
Zastupitelstvo obce Telnice ruší objednávku na pořízení vysavače listí WEIBANG
WB LV50KL za cenu 29.990 Kč vč. DPH + doprava z důvodů nedostupnosti stroje a
následné volby jiného řešení.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 25: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 25 bylo schváleno.
7.16. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o kalendáři svozů komunálního
(tříděného i směsného) odpadu na rok 2019. Při složitých jednáních se společností KTS
Ekologie bylo dosaženo zachování čtvrtku jako tradičního dne pro svoz SKO. Svoz BIO
odpadu od začátku dubna do konce listopadu každý sudý čtvrtek. Svoz nádob 240 l na
separovaný odpad v liché pondělí každé 4 týdny. Navazuje plynule na rok 2018
(31.12.2018 a poté 28.1.2019). Svoz SKO bude nadále probíhat v sudý čtvrtek, změna
bude pouze v posunutí o 14 dnů. (13.12.2018 a poté 10.1.2019, 24.1.2019 a poté každé
4 týdny).
Návrh usnesení č. 26:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje plán svozových dnů komunálního odpadu
v Telnic v roce 2019 a v případě potřeby schvaluje starostovi obce pravomoc tento
plán podle potřeby v průběhu roku upravit.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 26: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 26 bylo schváleno.
7.17. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o vydání stavebního povolení na stavbu:
„Měnín, úprava účelové komunikace navazující na místní komunikaci Vinohrádky“ na
pozemku p.č. 1864/1, 1864/2, 1847/1, 1847/2, v k.ú. Měnín, na pozemku p.č : 3155,
v k.ú. Telnice u Brna.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o stavebním
povolení na stavbu zvanou: Měnín, úprava účelové komunikace navazující na místní
komunikaci Vinohrádky.
7.18. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o stavu jednání mezi obcí Telnice a
společností EON ve věci kabelizace NN v ulici V Dědině a představil situační nákres
lokality, který zpracoval projektant EONu.
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Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí stav jednání mezi obcí Telnice a
společností EON ve věci kabelizace NN v ulici V Dědině.
7.19. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo cenovou nabídku firmy ENORM, a.s. na
zpracování PD pro územní rozhodnutí na stavbu „Telnice, kabelizace veřejného
osvětlení – ulice V Dědině“ ve výši 25.000,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení č. 27:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje cenovou nabídku ve výši 25.000,- Kč bez DPH
na zpracování PD na kabelizaci veřejného osvětlení v ulici V Dědině od společnosti
ENORM, a.s. (IČ: 25549871) a schvaluje úkol starostovi obce – provedení
objednávky.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 27: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 27 bylo schváleno.
7.20. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh smlouvy o dílo se společností Idea4You,
s.r.o. na podzimní deratizaci kanalizace v naší obci za cenu 9.240,- Kč bez DPH.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 28:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nabídku společnosti Idea4You, s.r.o. (IČ:
02493985) na deratizaci obce Telnice v ceně 9.240,- Kč bez DPH a příslušnou
Smlouvu o dílo. Současně schvaluje úkol starostovi obce – uzavření této Smlouvy
o dílo.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 28: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 28 bylo schváleno.
7.21. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s pozvánkou MAS Slavkovské bojiště na
Valnou hromadu, která se bude konat 22.11.2018 v 17:30 hod. v prostorách obecní
hospody v Hruškách u Slavkova, a vyzval zastupitele k případné účasti na ní.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí pozvánku MAS Slavkovské bojiště na
Valnou hromadu, která se bude konat 22.11.2018.
7.22. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o jednání s Povodím Moravy ve věci
odstranění bobřích hrází na Zlatém potoku.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o jednání
s Povodím Moravy ve věci odstranění bobřích hrází na Zlatém potoku.
7.23. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost starosty obce Nesvačilka o úhradu
nákladů 2 jízd autobusu pro návštěvníky divadla v Boleradicích v sezoně 2018/2019.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 29:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje úhradu 2 x autobusové dopravy do
Boleradic, která bude využita pro telnické občany, kteří se účastní divadelních
vystoupení v sezoně 2018/2019. Současně schvaluje úkol pro starostu obce, aby
o tomto usnesení informoval obec Nesvačilka.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 29: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 29 bylo schváleno.
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7.24. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo cenovou nabídku firmy LABTECH, s.r.o. na
rozbor vody z nedávno rekonstruovaných studní na veřejném prostranství v naší obci
za cenu 14.902,- Kč bez DPH. Jan Vybíral se dotázal, jaký druh kontroly má nabídka na
mysli, zda-li se jedná o bakteriologický nebo chemický. Starosta obce reagoval slovy,
že zadání pro LABTECH znělo jasně: cílem je určit, zda-li je voda v jednotlivých studních
pitná. Jakmile dorazí protokoly o kontrole, budou předány komisi životního prostředí,
aby vybrala jednu z těchto studen, která bude kontrolována pravidelně a obec by jí
udržovala ve stavu využitelnosti jako studna s pitnou vodou.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 30:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje provedení kontroly kvality vody v 10
studních na veřejném prostranství společností LABTECH s.r.o. (IČ: 44014643) za
cenu 14.902,- Kč bez DPH. Současně schvaluje úkol pro starostu obce, aby
provedení kontroly vody objednal.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 30: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 30 bylo schváleno.
7.25. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh smlouvy o spolupráci na údržbě
cyklistického značení cyklotrasy LVA - Slavkovské bojiště s Partnerství, o.p.s.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 31:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o spolupráci na údržbě
cyklistického značení cyklotrasy LVA - Slavkovské bojiště s Partnerství, o.p.s. (IČ:
26268817) a schvaluje úkol starostovi obce – uzavření této smlouvy.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 31: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 31 bylo schváleno.
7.26. Zastupitelstvo
obce
Telnice
projednalo
žádost
xxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx o odkup části obecních pozemků p.č. 1285 a
p.č. 1422, v k.ú. Telnice u Brna (zahrádky u vojenských bytovek v nádražní čtvrti).
Starosta obce zmínil to, že tito zájemci již s obcí jednali i v minulém volebním období a
čekalo se pouze na to, až se obec stane vlastníkem těchto pozemků. To se stalo teprve
v závěru volebního období v roce 2018.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 32:
Zastupitelstvo obce Telnice souhlasí s úhradou společné kauce žadatelů:
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx a schvaluje úkol
starostovi obce: jakmile žadatelé kauci uhradí – připravit geometrický plán, zajistit
souhlas s dělením pozemku a návrh kupní smlouvy.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 32: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 32 bylo schváleno.
7.27. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o výsledcích společného nákupu energií
pro rok 2019. V tomto případě se jedná o velmi nepříjemnou zprávu, jelikož se v příštím
roce zásadně zvedají cenové hladiny za elektřinu a plyn, což byl ověřeno i u dalších
dodavatelů i zákazníků. Dopad zvýšení cen bude jednoznačně citelný v hospodaření
obce a školy (návrh rozpočtu pro rok 2019 i rozpočet školy s tím počítá) nebo např.
sportovní haly.
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Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci o výsledcích společného
nákupu energií pro rok 2019.
7.28. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost xxxxxxxxxxxxxxx o odkup obecních
pozemků p.č. 292/2, 296/2, v k.ú. Telnice u Brna.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxxxx o odkup
obecních pozemků p.č. 292/2, 296/2 a ukládá místostarostovi obce Janu Dudákovi
zjistit, zda případný prodej obecních pozemků není v kolizi s připravovanou stavbou
průtahu silnice II/380, příp. další souvislosti.
7.29. Zastupitelstvo obce Telnice uložilo předsedovi finančního výboru projednání návrhu
obecního rozpočtu pro rok 2019 ve výboru.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 33:
Zastupitelstvo obce Telnice pověřuje předsedu finančního výboru svoláním
výboru a projednáním návrhu obecního rozpočtu pro rok 2019 a sdělení
stanoviska nejpozději do 13. prosince 2018 na posledním letošním zasedání ZO
Telnice.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 33: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 33 bylo schváleno.
7.30. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxx o prodloužení termínu dokončení výstavby komunikace v ulici Lány
o 12 měsíců, nejpozději do 11.07.2019.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 34:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí žádost o prodloužení termínu
dokončení výstavby komunikace ul. Lány, Telnice u Brna a pověřuje starostu obce
úkolem zajistit návrh smluvního dodatku pro prodloužení termínu dokončení
výstavby komunikace ul. Lány, Telnice u Brna s tím, že žadatelé na vlastní náklady
zajistí po konzultaci s obcí projekt VO příslušné stavby.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 34: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 34 bylo schváleno.
7.31. Starosta obce informoval o současném stavu prováděných prací na rekonstrukci
tenisových kurtů. Tenisové kurty jsou z pohledu sportovního povrchu dokončeny.
Zbývá pouze vyfakturovat a uhradit materiál pro veřejné osvětlení, který zde byl
umístěn (společnost ENORM a.s.). Ke znovu zprovoznění tenisových kurtů pro
veřejnost je třeba uskutečnit následující kroky: dohodnout režim provozu se Sokolem
Telnice, který ho má fakticky stále v nájmu, a také způsob dalšího pronajímání
veřejnosti, vydat provozní řád hřiště, provést bezpečnostní kontrolu hřiště
specializovaným kontrolním technikem, dokončit úpravu pletiva a dlažby ke skladu
nářadí, objednat dvě házenkářské branky, rozhodnout, zda bude dokončeno osvětlení
hřiště ještě letos. Předpokládá se, že spuštění provozu rekonstruovaného hřiště
proběhne až v jarních měsících 2019. Po diskuzi mezi zastupiteli bylo hlasováno o
návrhu usnesení.
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Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 35:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje pořízení 2 ks házenkářských branek jako
vybavení obecních tenisových kurtů včetně sítí a ochranné sítě kurtů. Dále
zastupitelstvo obce schvaluje dokončení osvětlení hřiště. Současně zastupitelstvo
obce schvaluje úkol Leoně Bímové, aby v rámci Sokola Telnice projednala možnost
ukončení nájmu hřiště ke konci roku 2018.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 35: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 35 bylo schváleno.
7.32. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo výši poplatku za PDO na rok 2019.
Zastupitelstvo obce Telnice pověřuje starostu obce úkolem předložení nákladů pro
výpočet PDO poplatku pro rok 2019.
7.33. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh, že při adventním posezení 16. prosince
2018 bude přítomným seniorům od obce věnován obecní stolní kalendář (každému 1
ks).
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 36:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje, že při adventním posezení 16. prosince
2018 bude přítomným seniorům od obce věnován obecní stolní kalendář
(každému 1 ks) a schvaluje úkol předsedkyni sociální komise Lence Sobotkové, aby
rozdání kalendářů při samotném setkání zajistila.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 36: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 36 bylo schváleno.
7.34. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 8-2018.
Příjmy: 545.500,- Kč, výdaje: 545.500,- Kč.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 37:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje rozpočtové opatření č. 8-2018.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 37: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 37 bylo schváleno.
7.35. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost Lunaparku Kočka Antonín o povolení
hostování lunaparku v době telnických hodů 18.6. – 25.6.2019.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 38:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje povolení hostování lunaparku Kočka
Antonín v době telnických hodů v roce 2019.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 38: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 38 bylo schváleno.
7.36. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o pozvánkách na setkání KLAS (27.11.),
na akci „Děti darují dětem k Vánocům“ (2.12.), na setkání přátel lidových písní
v klubovně Šatlava (30.11.), na podzimní podvečer s FS Telnička v malém sále orlovny
(25.11.), na Vánoční mini-trhy v areálu sokolovny (22.12.), na halové mistrovství obce
Telnice v tenisové čtyřhře (29.12.), na setkání se Svatým Mikulášem (5.12.), na
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu (2.12.), na páteční čtení dětem (každý pátek),
na tradiční štěpánský turnaj ve stolním tenise (26.12.), na Tvoření adventních věnců
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s xxxxxxxxxxxxxxxxxx (30.11.), na pietní akt u pomníku Kopjafa (1.12.), na pohádku o
Budulínkovi (2.12.), na podzimní brigádu v areálu sokolovny (1.12.), na turnaj
v kuželkách „O pohár starosty“ (24.11.), na golfový turnaj na orlovně (17.11.), na turnaj
dvoučlenných družstev v Bollo ball a kuželkách na orlovně (17.11.).
7.37. Starosta obce poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci Slavnostního
odhalení pamětní desky prezidentu T.G. Masarykovi v neděli 28.10.2018, hráčům i
divákům na utkání Českého poháru v házené Telnice vs. Kopřivnice ve sportovní hale
ve středu 14.11.2018, organizátorům i účastníkům akce „Sázení stromků našich
prvňáčků“ ve středu 31.10.2018.
7.38. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že ve dnech 3. – 23.12.2018 bude
uzavřen sál sokolovny z důvodu rekonstrukce, že příští Telnický zpravodaj vyjde cca
7.12.2018.
7.39. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o plánovaném termínu příštího zasedání
zastupitelstva obce ve čtvrtek 29.11.2018. Termín zasedání bude včas zveřejněn na
úřední desce a zastupitelé jej jako obvykle obdrží do svých e-mailových schránek. Jan
Vybíral avizoval, že se buď příštího zasedání nezúčastní, nebo případně se zpožděním.
Na závěr zasedání starosta obce poděkoval přítomným za účast, zasedání zastupitelstva
obce bylo ukončeno ve 21:47 hod.

Zapisovatel:

Jan Dudák

Ověřovatelé: Pavla Chovancová

Starosta:

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

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

Lenka Sobotková

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

František Kroutil

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

