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Z Á P I S č. 04 / 18
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 13.12.2018
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, omlouvá se Adam Langer, později přijde Vladimír
Blaženka. Veřejnost byla na začátku zasedání zastoupena 8 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 19.11.2018 do 29.11.2018 včetně. Současně byla
pozvánka zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Předsedající schůze dále z prezenční
listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů
zastupitelstva obce (z celkového počtu 11 všech členů zastupitelstva obce), takže
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Veřejnost byla na jednání zastoupena celkem 8 občany.
Zápis z předchozího jednání nebyl ověřen a byla proti němu vznesena námitka. Paní
Bohumila Hrazdírová nesouhlasí s následujícím textem zápisu č. 3/18 „Po přečtení
jednotlivých bodů v rámci doplnění bodu „Různé“ Bohumila Hrazdírová podala návrh, aby
bod „setkání s telnickými orly“ byl přejmenován na „setkání se spolky“. Starosta obce
reagoval slovy, že toto setkání vyvolali telničtí orli a na doporučení starosty obce byl ještě
přizván starosta sokola, setkání by se mělo uskutečnit ve formátu: zastupitelé, členové
finančního výboru zastupitelstva obce, telničtí orli a jeden sokol – starosta sokola
xxxxxxxxxxxx. Žádné jiné spolky, kterých je v Telnici kolem deseti na toto setkání pozvány
nebyly – a to po předchozí dohodě s telnickým orlem. Po krátké diskuzi tedy Bohumila
Hrazdírová souhlasila, aby navržený bod programu byl přejmenován takto: „setkání
s telnickými orly a sokolem na orlovně“.
Po diskuzi Bohumila Hrazdírová navrhuje nahrazení uvedeného textu tímto upraveným
zněním: „Po přečtení jednotlivých bodů v rámci doplnění bodu „Různé“ Bohumila
Hrazdírová podala návrh, aby bod „setkání s telnickými orly“ byl přejmenován na „setkání
se spolky“. Po krátké diskuzi byl navržený bod programu přejmenován takto: „setkání
s telnickými orly a sokolem na orlovně“.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje návrh Bohumily Hrazdírové na úpravu úvodní
textu zápisu č. 3/18 ve věci Návrhu na doplnění programu tímto zněním: „Po přečtení
jednotlivých bodů v rámci doplnění bodu „Různé“ Bohumila Hrazdírová podala
návrh, aby bod „setkání s telnickými orly“ byl přejmenován na „setkání se
spolky“. Po krátké diskuzi byl navržený bod programu přejmenován takto: „setkání
s telnickými orly a sokolem na orlovně“.
 Hlasování o návrhu usnesení č.1: pro 6 hlasů (Bímová, Sobotková, Vybíral,
Hrazdírová, Zapletal, Gabrhel), proti 2 (Kroutil, Dudák), zdržel se 1 (Chovancová).
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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Starosta obce přečetl program jednání uvedený na pozvánce:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Došlá pošta
4) ČEPS – nové vedení VVN
5) Obecně závazná vyhláška č. 01/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
6) Rozpočet obce pro rok 2019
7) Různé
Starosta obce Telnice přednesl návrh na doplnění o jednotlivé body v bodě 7) Různé:
Návrh na doplnění:
Rozpočtový výhled obce Telnice 2020-2022
Odůvodnění PFO
Rozhodnutí KÚ Jihomoravského kraje
vodovodu a kanalizace v Nádražní čtvrti
Spolufinancování služeb psychologa
Rozsudek Krajského soudu Brno
Žádost o výjimku xxxxxxxxxxxx
Žádost o výjimku xxxxxxxxxxxxx
Žádost o výjimku xxxxxxxxxxxxxxx
Sportovní vybavení kurtů
Tenisové kurty
Kinematograf bratří Čadíků 2019
Česká pošta Dodatek č. 4
Rozsudek Krajského soudu Brno
Podmínky obecních dotací na rok 2019
Přerušení provozu Kulhánek a Drápal
Petr Potěšil Žádost o dořešení vlastnických vztahů
Pozvánka VH DSO Region Cezava
Projekt sportovní haly
Směna pozemků xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dodatek č. 4 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Telnice a Smlouva o výpůjčce
Usnesení finančního výboru
Cena nájmu ve sportovní hale
Povodňová komise
Dodatek č. 13 – VAS
Obecní studny
Rozpočtové opatření č. 9-2018.
Pověření starosty obce
Poděkování
Pozvánky
POZVÁNKA – večeře zastupitelstva
DISKUZE
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Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje navržený program jednání včetně doplnění
o jednotlivé body v bodě 7) Různé.
 Hlasování o návrhu usnesení č.2 pro 9 hlasů, proti 0 zdržel se 0.
Usnesení č. 2 nebylo schváleno.
Starosta obce podal návrh na zapisovatele zápisu Jana Dudáka a na ověřovatele zápisu
Lenku Sobotkovou a Pavla Zapletala. Jiný návrh nebyl podán.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje zapisovatelem zápisu Jana Dudáka a na
ověřovatele zápisu Lenku Sobotkovou a Pavla Zapletala.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 3: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
2. Kontrola usnesení a úkolů:
2.1. Předseda finančního výboru – připravit řešení platebního terminálu pro Obecní úřad
Telnice a také využití bankovních účtů obce. – Termín v průběhu 1. kvartálu 2019
2.2. Starosta obce – připravit geometrický plán, zajistit souhlas s dělením pozemku a návrh
kupní smlouvy na odkup části obecních pozemků p.č. 1285 a p.č. 1422, v k.ú. Telnice
u Brna.
Termín
po
úhradě
kauce
žadatelů.:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Žadatelé informováni,
čeká se na složení kauce, přepokládané splnění – cca 6 měsíců.
2.3. Místostarosta obce – zjistit, zda případný prodej obecních pozemků p.č. 292/2, 296/2
není v kolizi s připravovanou stavbou průtahu silnice II/380. - Dne 19.11.2018 odeslána
mailem investorovi akce SÚS JMK žádost o vyjádření.
2.4. Předseda finančního výboru – svolat finanční výbor k projednání návrhu obecního
rozpočtu pro rok 2019. Termín 13.12.2019. – Bude splněno do termínu.
2.5. Leona Bímová - projednat v rámci Sokola Telnice možnost ukončení nájmu hřiště ke konci
roku 2018. Termín 13.12.2019. – Zasedání výboru Sokola proběhne v nejbližších dnech.
2.6. Předsedkyně sociální komise Lenka Sobotková – zajistit rozdání obecních kalendářů
přítomným seniorům při adventním posezení 16. prosince 2018. – Bude splněno do
termínu.
2.7. Starosta obce – podepsat smlouvu o bezúplatném převodu s Dobrovolným svazkem obcí
Region Cezava (IČ: 71181199). – Splněno.
2.8. Starosta obce – podepsat Darovací smlouvu s Jihomoravským krajem (IČ: 70888337) na
2 ks informační tabule k auditu familyfriendlycommunity v hodnotě 1517,34 Kč za kus. –
Splněno.
2.9. Starosta obce – podepsat dodatek č. 15 ke smlouvě o zavedení a následném vedení
majetkové a provozní evidence a o jejím předávání se společností VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (49455842). – Splněno.
2.10. Starosta obce – podepsat přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 20/10 o odstraňování a separaci
komunálního odpadu v obci Telnice pro rok 2019 se společností KTS Ekologie s.r.o. (IČ:
28310942). - Splněno.
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2.11. Místostarosta obce – vyvěsit sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů pro
rok 2019. - Splněno.
2.12. Starosta obce – informovat o schválení úhrady KORDIS JMK za dopravní nadstandard
(noční autobusová linka). – Splněno.
2.13. Starosta obce – podepsat dodatek č. 1 Plánovací smlouvy ze dne 11. dubna 2017
uzavřené
s
těmito
účastníky:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. - Úkol trvá.
2.14. Předsedkyně sociální komise – zajištění kulturní akce „Adventní setkání se seniory“ dne
16.12.2018. – Bude splněno v den konání.
2.15. Petr Gabrhel – zajistit vánoční cukroví a zákusky v učňovském středisku v Cvrčovicích na
akci „Adventní setkání se seniory“ dne 16.12.2018. - Splněno.
2.16. Starosta obce – podepsat darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,Kč Římskokatolické farnosti Telnice (IČ: 6526634). - Splněno.
2.17. Starosta obce – podepsat darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,Kč Českému svazu včelařů z.s., základní organizace Sokolnice (IČ: 72024739). - Splněno.
2.18. Starosta obce – podepsat objednávku a smlouvu pro poskytování služeb provozované
společností KONZULTA Brno, a.s. (IČ: 25548085) – SMS InfoKanál. Aktivační poplatek:
2.000,- Kč bez DPH, měsíční cena 250 Kč bez DPH a Smlouvu o zpracování osobních údajů
se společností KONZULTA Brno, a.s. (IČ: 25548085). - Splněno.
2.19. Místostarosta obce – zaslat vyjádření obce pro účely územního řízení projektu
společnosti E.ON Distribuce, a.s. s názvem: „Telnice u B., obnova NN ulice V Dědině“ dle
projektové dokumentace zpracované společností Eling CZ, s.r.o. - Splněno, předáno
osobně dne 30.11.2018.
2.20. Starosta obce – podepsat smlouvu o poskytování odborné pomoci č. 4810 se společností
AUDIT-DANĚ, spol. s r.o. (IČ: 64510727). – Splněno.
3. Došlá pošta
3.1. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx – žádost o výjimku umístění pilíře přípojné
elektro-skříně E.ONu pro RD v ulici V Dědině. TEL-1253/2018-Dr, TEL-1255/2018-Dr, TEL1297/2018-Dr
3.2. Stavební úřad Sokolnice – společné 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
(stavebník – xxxxxxxxxxxxxxxxx). TEL-1262/2018-Dr
3.3. xxxxxxxxxxxx – žádost o spolupráci při dořešení vlastnických vztahů v oblasti Zlatého
potoka. TEL-1276/2018-Dr
3.4. Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno – žádost o vyvěšení
rozhodnutí a oznámení o vydání rozhodnutí ve věci komplexních úprav v k.ú. Měnín. TEL1278/2018-Dr
3.5. Stavební úřad Sokolnice – vyrozumění o zahájení řízení o žádosti ve věci vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu nazvanou „Přestavba RD Telnice"
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na
p.p.č.179
v
k.ú.
Telnice
u Brna“
dnem
19.11.2018
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). TEL-1299/2018-Dr
Stavební úřad Sokolnice – územní souhlas na stavbu nazvanou „Přípojka STL plynu“ na
pozemcích p.č. KN 1498/22 v k.ú. Telnice u Brna a 3238 v k.ú. Újezd u Brna (xxxxxx). TEL1302/2018-Dr
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí – rozhodnutí, kterým se
mění provozovateli Vodárenské akciové společnosti, a. s. povolení k provozování
vodovodu, kanalizace a ČOV v obci Telnice, které bylo vydané Krajským úřadem
Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí, dne 23.10.2017 pod č. j.: JMK
151380/2017, takto Doplňuje majetek k provozování IČME vodovodu: 6216-76576700282677-1/2 Telnice, nádražní část a IČME kanalizace: 6216-765767-00282677-3/3
Telnice, nádražní část. TEL-1303/2018-Dr
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí – kolaudační souhlas na stavbu
„Vrtaná studna“ na pozemku parcelní číslo 558/1 v katastrálním území Telnice u Brna.
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). TEL-1304/2018-Dr
Michal Kulhánek – žádost o pozastavení nájmu stánku Kulhánek + Drápal s pečivem
umístěného na vlakovém nádraží Telnice-Sokolnice do 9.12.2019 z důvodu výluky vlaků.
TEL-1308/2018-Dr
ENORM, a.s. – cenová nabídka pro realizaci stavby – Telnice, osvětlení hřiště. TEL1309/2018-Dr

4. ČEPS - nové vedení VVN
Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že dle usnesení zastupitelstva obce pozval
na zasedání zastupitelstva obce zástupce společnosti ČEPS, aby představili záměr, ke kterému
připravila návrh stanoviska paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. S ohledem na skutečnost, že je na dálnici
D1 dopravní kolaps, dostaví se zástupci společnosti ČEPS později. Starosta tedy navrhl
posunutí tohoto bodu jednání až ve chvíli, kdy na zasedání pozvaní hosté dorazí.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje návrh na posunutí bodu jednání č. 4 až do
chvíle, kdy se dostaví zástupci společnosti ČEPS.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 4: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Manželé xxxxxxxxxxx opouští zasedání Zastupitelstva obce Telnice s dohodou, že jakmile se
bude projednávat tento bod programu, budou zastupiteli telefonicky kontaktováni, aby se
mohli zpět vrátit na zasedání.
5. Obecně závazná vyhláška č. 01/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Starosta obce potvrdil, že navržená OZV byla konzultována s MVČR bez připomínek.
Zastupitelstvo obce projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2018.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2018
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
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využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. ledna 2019 a
schvaluje úkol starostovi obce vyvěsit vyhlášku na úřední desce.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 5: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6. Rozpočet obce pro rok 2019
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh rozpočtu obce pro rok 2019. Starosta
konstatoval, že do doby stanovené s vyvěšením návrhu rozpočtu, nebyla obci doručena žádná
připomínka ani návrh na úpravu či doplnění rozpočtu. Vyzval tedy přítomné k posledním
návrhům na doplnění či změnu. Žádný návrh nebyl předložen, dal tedy hlasovat o na úřední
desce vyvěšeném znění návrhu rozpočtu.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje rozpočet obce Telnice pro rok 2019 a schvaluje
úkol starostovi obce vyvěsit schválený rozpočet na úřední desce.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 6: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. Různé
7.1. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh střednědobého rozpočtu obce pro roky
2020-2022. Starosta konstatoval, že do doby stanovené s vyvěšením návrhu tohoto
rozpočtu, nebyla obci doručena žádná připomínka ani návrh na úpravu či doplnění
rozpočtu. Vyzval tedy přítomné k posledním návrhům na doplnění či změnu. Žádný
návrh nebyl předložen, dal tedy hlasovat o na úřední desce vyvěšeném znění návrhu
rozpočtu.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Telnice
pro roky 2020-2022 a schvaluje úkol starostovi obce vyvěsit schválený
střednědobý výhled na úřední desce.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 7: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
7.2. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Odůvodnění týkající se Plánu financování
vodovodů a kanalizací.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Odůvodnění týkající se Plánu financování
vodovodů a kanalizací a schvaluje úkol starostovi obce doplnit odůvodnění do
PFO.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 8: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
7.3. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s rozhodnutím odboru životního prostředí
KrÚ JMK, kterým se mění provozovateli VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.,
povolení k provozování vodovodu, kanalizace a ČOV v obci Telnice, které bylo vydané
Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí, dne 23.10.2017
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pod č. j.: JMK 151380/2017, takto Doplňuje majetek k provozování IČME vodovodu:
6216-765767-00282677-1/2 Telnice, nádražní část a IČME kanalizace: 6216-76576700282677-3/3 Telnice, nádražní část.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí rozhodnutí KÚ JMK k provozování
vodovodu, kanalizace a ČOV Telnice pro Vodárenskou akciovou společnost.
7.4. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh Smlouvy o spolufinancování odborných
psychologických služeb s Městem Šlapanice (IČ: 00282651) a schvaluje úkol starostovi
obce podepsat tuto smlouvu.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o spolufinancování odborných
psychologických služeb s Městem Šlapanice (IČ: 00282651) a schvaluje úkol
starostovi obce podepsat tuto smlouvu.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 9: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
V 18:31 se na jednání zastupitelstva obce dostavil člen zastupitelstva obce Vladimír
Blaženka, od této chvíle bylo přítomno 10 členů zastupitelstva obce.
7.5. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádosti xxxxxxxxxxxx o výjimku umístění pilíře
přípojné elektro-skříně E.ONu pro RD v ulici V Dědině.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje žádost xxxxxxxxxxxx a souhlasí s umístěním
elektro-skříně na obecním pozemku p.č. 541 v k.ú. Telnice u Brna dle návrhu
žadatele s podmínkou budoucího zateplení domu a zabudování skříně do něj a
schvaluje úkol starostovi obce, aby o schválení informoval žadatele.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 10: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
7.6. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost xxxxxxxxxxxxxx o výjimku umístění pilíře
přípojné elektro-skříně E.ONu pro RD v ulici V Dědině.
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje žádost xxxxxxxxxxxxxx a souhlasí
s umístěním elektro-skříně na obecním pozemku p.č. 539 v k.ú. Telnice u Brna dle
návrhu žadatele s podmínkou budoucího zateplení domu a zabudování skříně do
něj a schvaluje úkol starostovi obce, aby o schválení informoval žadatele.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 11: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
7.7. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost xxxxxxxxxxxxxxx o výjimku umístění
pilíře přípojné elektro-skříně E.ONu pro RD v ulici V Dědině.
Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje žádost xxxxxxxxxxxxxxx a souhlasí
s umístěním elektro-skříně na jeho pozemku p.č. 568/1 v k.ú. Telnice u Brna dle
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návrhu žadatele a schvaluje úkol starostovi obce, aby o schválení informoval
žadatele.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 12: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
7.8. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo také ústní žádost přítomného pana
xxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku umístění pilíře přípojné elektro-skříně E.ONu pro RD
v ulici V Dědině na vlastním pozemku.
Návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje ústní žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxx a souhlasí
s umístěním elektro-skříně na jeho pozemku a schvaluje úkol starostovi obce, aby
o schválení informoval žadatele.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 13: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
7.9. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo fakturu č. 2018121516 společnosti SPORT CLUB
s.r.o. (IČ: 26845431) ve výši 69.573,- Kč vč. DPH za dodávku sportovního vybavení pro
obecní tenisové kurty.
Návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury č. 2018121516 společnosti SPORT
CLUB s.r.o. (IČ: 26845431) ve výši 69.573,- Kč vč. DPH za dodávku sportovního
vybavení pro obecní tenisové kurty.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 14: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
V 18:36 se na jednání zastupitelstva obce dostavili zástupci společnosti ČEPS. Zastupitelé
telefonicky informují manžele xxxxxxxxxxx, aby se dostavili zpět na zasedání zastupitelstva
obce.
7.10. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo nabídku společnosti ENORM, a.s.
(IČ: 25549871) ve výši 141.818,- Kč bez DPH za systém osvětlení obecních tenisových
kurtů.
Návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nabídku společnosti ENORM, a.s.
(IČ: 25549871) ve výši 141.818,- Kč bez DPH za systém osvětlení obecních
tenisových kurtů a schvaluje úkol starostovi obce – provedení objednávky.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 15: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
7.11. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost společnosti Kinematograf bratří Čadíků
o spolupráci při akci Filmové léto 2019 v obci Telnice.
Návrh usnesení č. 16:
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Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje žádost Kinematografu bratří Čadíků
o spolupráci obci při akci Filmové léto 2019 a schvaluje úkol starostovi obce, aby
o schválení informoval žadatele.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 16: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
7.12. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh dodatku č. 4 ke Smlouvě o zajištění služeb
pro Českou poštu, s.p. číslo 2017/14329 včetně Přílohy č. 6 – Dohodnuté časy.
Návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění služeb
pro Českou poštu, s.p. č. 2017/14329 (IČ: 47114983).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 17: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
7.13. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s Rozsudkem Krajského soudu č. j. 65 A
2/2018 – 58 ve věci návrhu na zrušení opatření obecné povahy – Změny č. 2 územního
plánu Telnice – vydaném Zastupitelstvem obce Telnice usnesením č. 44/2018 ze dne
3. 5. 2018.
Návrh usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí Rozsudek Krajského soudu č. j. 65 A
2/2018 – 58 ve věci návrhu na zrušení opatření obecné povahy – Změny č. 2
územního plánu Telnice – vydaném Zastupitelstvem obce Telnice usnesením
č. 44/2018 ze dne 3. 5. 2018 a souhlasí s tím, že se proti rozsudku nebude obec
Telnice odvolávat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 18: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
7.14. S ohledem na přítomnost zástupců společnosti ČEPS a manželů xxxxxxxxxxxxx starosta
obce v souladu s usnesením č. 4 zařadil na pořad jednání bod č. 4.
4. ČEPS - nové vedení VVN
Starosta obce přivítal všechny hosty a konstatoval, že obec Telnice samozřejmě nevítá
žádné nové elektrické vedení ani jeho sloupy na svém katastru. Avšak dnešní jednání je dalším
krokem mnoholetého vzájemného vyjednávání, které nebylo vůbec jednoduché a mělo
v určitý moment dopad i na vztahy se sousední obcí Měnín.
Pan Martin Kolář, zástupce společnosti ČEPS, představil zastupitelstvu obce Telnice a
přítomnou veřejnost problematiku přenosové soustavy České republiky a souvislosti s jejím
rozvojem v kontextu telnického územního plánování. Připomněl také předchozí mnohaletá
jednání s obcí o poloze nového připravovaného elektrického vedení. Slovo si vzal také pan
Hadáček ze společnosti ČEPS a představil konkrétní záměr společnosti s realizací nového
elektrického vedení a konstatoval, že stávající záměr je v souladu s územně plánovací
dokumentací. Předložené řešení je dle ČEPS z odborného hlediska nejvhodnější. Byly
představeny dva návrhy řešení záměru s názvem „SLV–SOK – V439/440 – Nové dvojité
vedení“, které se liší zaústěním vedení do rozvodny Sokolnice.
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Slovo dostal také pan xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stejně tak i přítomná
veřejnost: předseda komise životního prostředí xxxxxxxxxxxxxxxxx. Své postoje vyjádřili také
někteří zastupitelé. Starosta obce se dotázal pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, zda-li rozumí správně
podstatu připraveného stanoviska jeho manželkou, ve kterém obec v podstatě žádá ČEPS, aby
navrhl jiné optimálnější řešení nového elektrického vedení. xxxxxxxxxxxxxxx potvrdil
souhlasem. Proto se starosta obce dotázal zástupce ČEPS, považuje-li samotný ČEPS
předložený návrh záměru za optimální řešení (vyjma dvou variant zaústění do rozvodny).
Martin Kolář potvrdil, že předložené řešení je z pohledu ČEPS po mnohaletém jednání
optimální. Zastupitelstvo obce projednalo návrh stanoviska členky komise životního prostředí
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx k předložené dokumentaci záměru s názvem „SLV–SOK – V439/440
– Nové dvojité vedení“ na životní prostředí pro EIA. Tento návrh bude součástí přílohy zápisu.
Návrh usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje návrh vyjádření členky komise životního
prostředí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx k dokumentaci vlivů záměru s názvem „SLV–SOK –
V439/440 – Nové dvojité vedení“ na životní prostředí jako oficiální stanovisko obce
Telnice k EIA.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 19: pro 2 hlasy (Vybíral, Hrazdírová), proti 6
(Chovancová, Zapletal, Bímová, Dudák, Sobotková, Gabrhel), zdrželi se 2 (Kroutil,
Blaženka).
Usnesení č. 19 nebylo schváleno.
Zastupitelstvo obce projednalo obě varianty řešení záměru zaústění nového vedení
s názvem „SLV–SOK – V439/440 – Nové dvojité vedení“ do rozvodny, přičemž z předchozí
diskuze vyplynulo, že budou zastupitelé spíše akceptovat variantu č. 1. Starosta požádal
zastupitele, aby svou vůli projevili přijetím usnesení, aby to mohl používat dále při jednáních
obce s ČEPSem pro další fáze přípravy realizace tohoto záměru.
Návrh usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje návrh, aby obec Telnice prosazovala řešení
varianty č. 1 dle „Dokumentace vlivů na životní prostředí“ záměru s názvem SLV–SOK
– V439/440 – Nové dvojité vedení.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 20: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
Projednání tohoto bodu programu trvalo více než 1,5 hodiny.
7.15. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Pravidla pro poskytnutí dotací z rozpočtu obce
Telnice pro rok 2019 včetně přílohy č. 1 (žádost o poskytnutí dotace typ A), přílohy č. 2
(žádost o poskytnutí dotace typ B), přílohy č. 3 (čestné prohlášení) a přílohy č. 4 (znění
vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace).
Návrh usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Pravidla pro poskytnutí dotací z rozpočtu
obce Telnice pro rok 2019 včetně přílohy č. 1 (žádost o poskytnutí dotace typ A),
přílohy č. 2 (žádost o poskytnutí dotace typ B), přílohy č. 3 (čestné prohlášení) a
přílohy č. 4 (znění vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace). Současně
úkol starostovi obce – vyvěšení Veřejné výzvy k předkládání žádostí o dotaci typu
„A“ a typu „B“ z rozpočtu obce Telnice od 2.1.2018 do 31.1.2018.
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 Hlasování o návrhu usnesení č. 21: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
7.16. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Telnice s žádostí pana Michala Kulhánka
o pozastavení nájmu stánku Kulhánek + Drápal s pečivem umístěného na vlakovém
nádraží Telnice-Sokolnice do 9.12.2019 z důvodu výluky vlaků.
Návrh usnesení č. 22:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci rodinné pekárny Kulhánek
a Drápal o dočasném ukončení provozu stánku s pečivem v Nádražní čtvrti a
schvaluje Dohodu o ukončení ke dni 31.12.2018 Smlouvy o nájmu části pozemku
p.č. 1279/13 v k.ú. Telnice u Brna ze dne 29. května 2015. Současně schvaluje úkol
starostovi obce uzavřít dohodu s nájemcem.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 22: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 22 bylo schváleno
7.17. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost xxxxxxxxxxxxxx o spolupráci při dořešení
vlastnických vztahů v oblasti Zlatého potoka. Starosta obce obecně vysvětlil okolnosti
této žádosti i dlouhodobou snahu pana xxxxxxxx dořešit údajnou historickou křivdu při
řešení vlastnických vztahů souvisejících s regulací potoka, kterých se kromě Povodí
Moravy účastnila i obec Telnice. Starosta obce doporučuje, aby kauzu projednal
kontrolní výbor a navrhl obci stanovisko k této problematice. V archivu obce budou
dohledány související dokumenty, o spolupráci bude požádán jak pan Potěšil, tak i
případně právník.
Návrh usnesení č. 23:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje úkol pro kontrolní výbor: prověření
faktických skutečností, které se týkají pozemků ve vlastnictví obce s ohledem na
žádost xxxxxxxxxxxxxx ze dne 5. 12. 2018 a návrh stanoviska obce, které bude
použito v odpovědi žadateli.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 23: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 23 bylo schváleno
7.18. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Telnice s pozvánkou na valnou hromadu
DSO Region Cezava, která se uskuteční v pátek 14.12.2018 v Blučině.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí pozvánku na valnou hromadu DSO
Region Cezava. VH se zúčastní starosta i místostarosta obce.
7.19. Starosta obce informoval zastupitele o stavu přípravy projektu sportovní haly.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o stavu přípravy
projektu sportovní haly.
7.20. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh na směnu obecního pozemku p.č. 844/1
v k.ú. Telnice u Brna za pozemky ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p.č. 832/1,
832/7 a 992/27 v k.ú. Telnice u Brna.
Návrh usnesení č. 24:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje vyvěšení záměru na směnu obecního
pozemku p.č. 844/1 v k.ú. Telnice u Brna za pozemky ve vlastnictví
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p.č. 832/1, 832/7 a 992/27 v k.ú. Telnice u Brna.
Současně schvaluje úkol místostarostovi obce – vyvěšení záměru na úřední desce.
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 Hlasování o návrhu usnesení č. 24: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 24 bylo schváleno
7.21. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh dodatku č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové
organizace obce Telnice a současně Smlouvu o výpůjčce se Základní školou a
Mateřskou školou Telnice.
Návrh usnesení č. 25:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové
organizace obce Telnice a současně Smlouvu o výpůjčce se Základní školou a
Mateřskou školou Telnice, se sídlem Masarykovo nám. 4, 664 59 Telnice (IČ:
75022621). Současně schvaluje úkol pro starostu obce – uzavření smlouvy
o výpůjčce s ředitelem školy.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 25: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 25 bylo schváleno
7.22. Předseda finančního výboru Pavel Zapletal podal zprávu o usneseních a doporučeních
finančního výboru.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru Pavla
Zapletala o usneseních a doporučeních finančního výboru.
7.23. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo na doporučení finančního výboru na změnu
ceny za pronájem sportovní haly Telnice s účinností od 1.1.2019.
Návrh usnesení č. 26:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje cenu nájmu ve sportovní hale Telnice
s účinností od 1.1.2019:
- standardní cena nájmu: 500 Kč/hod.
- cena pro místní občany a subjekty se sídlem v Telnici: 400 Kč/hod.
- cena pro místní sportovní oddíly se sídlem v Telnici za účelem sportování dětí
a mládeže: 200 Kč/hod.
Starosta obce je oprávněn jménem obce uzavírat dodatky ke stávajícím smlouvám
o pronájmu sportovní haly ve smyslu této změny ceny nájemného.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 26: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 1 (Blaženka).
Usnesení č. 26 bylo schváleno
7.24. Starosta obce v souvislosti změnou obsazení zastupitelstva obce podal návrh na nové
složení Povodňové komise naší obce: Předseda – František Kroutil, Místopředseda –
Jan Dudák, Pavla Chovancová – členka, Leona Bímová – členka, Petr Gabrhel – člen,
Adam Langer – člen, Vladimír Blaženka – člen, Marcel Bojo – člen.
Návrh usnesení č. 27:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nové složení Povodňové komise: Předseda
– František Kroutil, Místopředseda – Jan Dudák, Pavla Chovancová – členka, Leona
Bímová – členka, Petr Gabrhel – člen, Adam Langer – člen, Vladimír Blaženka –
člen, Marcel Bojo – člen.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 27: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 27 bylo schváleno.
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7.25. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh dodatku č. 13 ke smlouvě o nájmu a
provozu vodovodu ze dne 25.1.2007 s Vodárenskou akciovou společností, a.s.
Návrh usnesení č. 28:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Dodatek č. 13 ke Smlouvě o nájmu a provozu
vodovodu ze dne 25.1.2007 a současně schvaluje úkol pro starostu obce –
podepsání dodatku.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 28: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 28 bylo schváleno.
7.26. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s výsledky odběrů pitné vody z obecních
studní, provedené firmou Labtech, s.r.o. v listopadu 2018. Doporučení laboratoře zní
k dalšímu opakovanému vyčerpávání studní, které by mělo pomoci ke zlepšení
výsledků rozborů kvality vody. Obecní zaměstnanci se pokusí v zimních měsících
studny několikrát vyčerpat.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí zprávu starosty o výsledku kontrolních
odběrů vody v obecních studních.
7.27. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o setkání s telnickými orly a sokolem na
orlovně, které se uskutečnilo 4. prosince 2018 za účasti těchto členů zastupitelstva
obce: Bohumila Hrazdírová, Pavla Chovancová, Pavel Zapletal, Petr Gabrhel, František
Kroutil, Jan Dudák, Leona Bímová, Adam Langer, telnického orla zastupovali starosta
xxxxxxxxxxxxx a místostarosta xxxxxxxxxxxxxxxxx., telnický sokol zastupoval starosta
xxxxxxxxxxxx.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informace starosty obce o průběhu
schůzky zastupitelů s telnickými orly a sokolem a srdečné poděkování hostitelům.
7.28. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 9-2018, které
přednesl předseda finančního výboru a doporučil jeho schválení. Příjmy: 60.000,- Kč,
výdaje: 60.000,- Kč.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 29:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje rozpočtové opatření č. 9-2018.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 29: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 29 bylo schváleno.
7.29. Zastupitelstvo obce projednalo pověření starosty obce provádět rozpočtová opatření
v závěru roku 2018.
Starosta obce přednesl tento návrh usnesení č. 30:
Zastupitelstvo obce Telnice pověřuje starostu obce s účinností od 14.12.2018 do
31.12.2018 ke schvalování rozpočtových opatření obce Telnice.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 30: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 30 bylo schváleno.
7.30. Starosta obce poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci Slavnostního
rozsvícení vánočního stromu v neděli 2.12.2018, Pietního aktu u pomníku Kopjafa
v sobotu 1.12.2018, představení pohádky o Budulínkovi v neděli 2.12.2018.
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7.31. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o pozvánkách na Vánoční trhy v areálu
sokolovny (22.12.), na tradiční štěpánský turnaj ve stolním tenise (26.12.), na vánoční
vystoupení dětí HŠ Yamaha v Telnici na Orlovně (20.12.), na turnaj jednotlivců
v kuželkách (26.12.), na halové mistrovství obce Telnice v tenisové čtyřhře (29.12.), na
Dětský turnaj v malé kopané (19.1.), na Ministrantský turnaj ve florbale (20.1.), na
Dětské karnevalové radovánky (27.1.), na silvestrovskou párty na Orlovně (30.12.), na
adventní posezení (16.12.),
7.32. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o připravovaném koncertu Střelického
chrámového sboru, který v neděli 6. ledna 2019 v 15:00 hodin přednese v kostele
sv. Jana Křtitele Vánoční mši významného telnického učitele, kronikáře, varhaníka,
hudebního skladatele a cvičitele Františka Perny. Všichni zastupitelé a široká veřejnost
jsou srdečně zváni.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o připravovaném
koncertu Střelického chrámového sboru, který v neděli 6. ledna 2019 v 15:00 hodin
přednese v kostele sv. Jana Křtitele Vánoční mši významného telnického učitele,
kronikáře, varhaníka, hudebního skladatele a cvičitele Františka Perny. Všichni
zastupitelé a široká veřejnost jsou srdečně zváni.
Na závěr zasedání starosta obce poděkoval přítomným za účast a pozval zastupitele na
společnou večeři, zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 21:02.

Zapisovatel:

Jan Dudák

Ověřovatelé: Lenka Sobotková

Starosta:

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

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

Pavel Zapletal

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

František Kroutil

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

