Zasedání zastupitelstva obce Telnice
26.9.2019

Zápis č.11/19

Strana 1

Z Á P I S č. 11 / 19
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 26.9.2019
Přítomno 11 členů zastupitelstva obce – viz příloha č.1 zápisu (prezenční listina). Před
zahájením zasedání Zastupitelstva obce Telnice se starosta obce dotázal zastupitelky Bohumily
Hrazdírové, zda-li hodlá zasedání nahrávat, ta svůj záměr potvrdila. Starosta obce tedy
informoval všechny přítomné zastupitele i zástupce veřejnosti o tom, že je zasedání paní
Bohumilou Hrazdírovou nahráváno.
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce v 18:03 hod. Starosta poprosil všechny
přítomné k uctění památky zemřelého pana Ladislava Kořalníka minutou ticha, což se také
stalo. Na začátku zasedání bylo přítomno všech 11 členů zastupitelstva obce. Veřejnost byla
na začátku zasedání zastoupena 9 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 16.9.2019, sejmuta bude 27.9.2019. Zápis z předchozího jednání byl ověřen
(ověřovatelé: Bohumila Hrazdírová, Adam Langer).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 11 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 11 všech členů
zastupitelstva obce), takže zastupitelstvo obce je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona
o obcích).
Starosta obce přečetl program jednání uvedený na pozvánce:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Došlá pošta
4) Noční klid
5) Komunální technika obecního úřadu
6) Hasičská cisterna
7) Různé
Starosta obce Telnice přednesl návrh na doplnění o jednotlivé body v bodě 7) Různé:
Království Komety
Informační brožura 2019
Deratizace
Výpověď - velkoobjemový odpad
Dodatek č. 5 smlouvy s Českou poštou
Diecézní charita Brno - dodatek smlouvy
Pokrytí internetu v Telnici
Rekonstrukce místní komunikace ulička Brněnská
Zahrádky v Nádražní čtvrti - prodej obecních pozemků
Nabídka xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pacht ZD Sokolnice - pozemky p.č. 4338 a 3551 v k.ú. Telnice u Brna
Pronájem části pozemku p.č. 833/11
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Záměr na prodej části obecního pozemku p.č. 1415
Vyřazení majetku
Víceúčelové hřiště dělící síť
SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: HO-014330055727/002
SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: HO-014330055920/001
Grant Nadace partnerství
Výsadba parku v Nádražní čtvrti
Sběrné místo Hliníky
Rozpočtové opatření č. 5-2019
Telnický zpravodaj
Rozbitá skla
Spálená hromada klestí
Poděkování
Pozvánky
Diskuze
Předpokládaný termín příštího zasedání
Zastupitelstva obce Telnice
Starosta obce podal návrh na zapisovatele zápisu Jana Dudáka a na ověřovatele zápisu
Jana Vybírala a a Pavla Zapletala. Jiný návrh nebyl podán.
Starosta obce Telnice přednesl tento návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje zapisovatelem zápisu Jana Dudáka a ověřovateli
zápisu Jana Vybírala a Pavla Zapletala.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 1: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
2. Kontrola usnesení a úkolů:
2.1. Kontrolní výbor – prověřit postup obce Telnice ve věci problematiky, na kterou upozornil
xxxxxxxxxxxxxxxxxx a také ve věci garáže užívané xxxxxxxxxxxxxxxxxx. – Předseda
Kontrolního výboru obce Telnice oznámil, že se v této věci sešel kontrolní výbor a danou
problematiku prodiskutoval.
Předseda kontrolního výboru přednesl tento návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Telnice pověřuje Bohumilu Hrazdírovou prověřením možností
řešení žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx a narovnání vlastnických vztahů mj. konzultací
na stavebním úřadě.
 Hlasování o návrhu usnesení č.3 pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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2.2. Starosta obce – podepsat Darovací smlouvu se společností VIMIXA, a.s. (IČ: 26224836)
ve výši 10 000 Kč. – Zatím nesplněno, nepodařilo se setkat s ředitelem.
2.3. Starosta obce – podepsat Nájemní smlouvu na poskytnutí prostoru pro umístění reklamy
se společností KTS Ekologie s.r.o. (IČ: 28310942) v souvislosti s pořádáním Folklorního
dne 2019 v Telnici. – Zatím nesplněno, nepodařilo se setkat s jednatelem.
2.4. Místostarosta obce – předložit podané nabídky na prodej obecního malotraktoru do 30.
září. – Trvá.
2.5. Starosta obce obce – objednat komunální stroj Park Pro 740 IOX. - Splněno.
2.6. Místostarosta – předložit přehled podaných nabídek na prodej sněžné frézy YANMAR YSR
765C do 30. září. – Trvá.
2.7. Místostarosta obce – vyvěsit záměr na pronájem obecního pozemku p.č. 4338 v k.ú.
Telnice u Brna. – Splněno.
2.8. Místostarosta obce – vyvěsit záměr na pronájem části obecního pozemku p.č. 3551 v k.ú.
Telnice u Brna. – Splněno.
2.9. Místostarosta obce – vyvěsit záměr na pronájem části obecního pozemku p.č. 833/11
v k.ú. Telnice u Brna. – Splněno.
2.10. Místostarosta obce – vyvěsit záměr na prodej částí obecních pozemků p.č. 1285 v k.ú.
Telnice u Brna a obecní pozemek p.č. 1422 v k.ú. Telnice u Brna. – Splněno.
2.11. Místostarosta obce – vyvěsit záměr na prodej části obecního pozemku p.č. 1422 v k.ú.
Telnice u Brna. – Splněno.
2.12. Starosta obce – podepsat smlouvu o pronájmu části obecního pozemku p.č. 625 v k.ú.
Telnice u Brna. – Splněno.
2.13. Starosta obce – podepsat Smlouvu o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1040016289/001. - Splněno.
2.14. Starosta obce – objednat defibrilátor Lifepak CR Plus. – Splněno.
2.15. Starosta obce – podepsat Licenční smlouvu o veřejném provozování č.VP_2019_23884.
Splněno.
2.16. Starosta obce – zajistit deratizaci v podzimním období. – Splněno.
2.17. Starosta obce – objednat projektor Acer DLP P5330W a regály pro obecní knihovnu od
společnosti DIRP, s.r.o. – Splněno.
2.18. Starosta obce – podepsat Darovací smlouvu s Jihomoravským krajem – nápojové
kelímky. – Splněno.
2.19. Starosta obce – podepsat Přílohu č. 3 ke smlouvě s KTS EKOLOGIE s.r.o. – Splněno.
2.20. Starosta obce – objednat projekt pro zklidnění dopravy na zpevněné asfaltové
komunikaci z Telnice do Měnína u pana ing. Martina Smělého, PhD. – Splněno.
2.21. Starosta obce – podepsat smlouvu o dílo – energetické posouzení pro novostavbu
sportovní haly v Telnici. – Splněno.
2.22. Starosta obce – zajistit realizaci dodávky a montáže nových hliníkových dverí Cortizo od
společnosti Okna Macek a.s. – Splněno.
2.23. Předseda finančního výboru - provedení analýzy investičních rizik spojených s
angažovaností obce ve věci zachování stávající dispozice nádražní budovy. – Trvá.

3. Došlá pošta
3.1. Jihomoravský kraj – Koordinované stanovisko – návrh změny č. 3 ÚP Telnice. TEL968/2019-Dr.
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3.2. Jihomoravský kraj - Pozvánka - Odborná exkurze do oblasti Strážnicka a Horňácka Klimatická zeleň. TEL-973/2019-Dr.
3.3. Stavební úřad Sokolnice - KOLSOUH_Obec Telnice_Stavební úpravy OÚ na p.č. 534/1,
486/1, k.ú. Telnice u Brna. TEL-990/2019-Dr.
3.4. INTAR a.s. - Závazné stanovisko - Sportovní hala Telnice. TEL-995/2019-Dr.
3.5. Město Šlapanice - Žádost o závazné stanovisko k dělení pozemku p.č. KN 1415, v k.ú.
Telnice u Brna. TEL-996/2019-Dr.
3.6. Stavební úřad Sokolnice - DODAT POV - zaháj. dodat povo_Přístavba RD p.č. 233, 234,
k.ú. Telnice u Brna. TEL-1003/2019-DuJ.
3.7. Česká pošta, s.p. - Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu číslo
2017/14329. TEL-1010/2019-Dr.
3.8. Město Šlapanice - stavební povolení - rozšíření haly Princ Parket Telnice. TEL-1026/2019Dr.
3.9. Jihomoravský kraj - rozhodnutí v odvolacím řízení. TEL-1030/2019-Dr.
3.10.Město Šlapanice - Zahájení řízení a pozvánka na jednání/odstranění části závlahového
potrubí/xxxxxxxxx. TEL-1036/2019-Dr.
3.11.Katastrální pracoviště Brno-venkov Katastrální úřad - 8-194 Informace o vyznačení
plomby (Obeslání). TEL-1040/2019-Dr.
3.12.Město Šlapanice - zahájení řízení vodoprávního řízení - schválení HP VIMIXA Telnice.
TEL-1041/2019-Dr.
3.13.Regionální rozvojová agentura jižní Moravy - Tvořme chytrý region – odborné
konzultace obecních projektů hrazené Jihomoravským krajem. TEL-1042/2019-Dr.
3.14.Státní pozemkový úřad - Výzva ke GP 1089292 Telnice u Brna. TEL-1069/2019-Dr.
3.15.Město Šlapanice - Společné oznámení záměru/ohlášená ČOV v Telnici xxxxxxxxxxxxx.
TEL-1070/2019-Dr.
3.16.Město Šlapanice - Společné oznámení záměru/domovní ČOV Fibikar Miroslav/ Telnice.
TEL-1071/2019-Dr.
3.17.VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. - Žádost o vyjádření k projektové
dokumentaci pro územní souhlas - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. TEL-1113/2019-Dr.
3.18.Stavební úřad Sokolnice - 1676/19, dod. pov., Fiala (Šenkyřík), příst. krytého bazénu k
RD na p.p.č. 953/1,7; Telnice. TEL-1116/2019-Dr.
3.19.ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA - Nové Podmínky ČNB pro vedení účtů PO a Část I Ceníku. TEL1118/2019-Dr.
3.20.Jihomoravský kraj - Sdělení o neschválení dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Rekonstrukce místníkomunikace Masarykvo nám. – ulička. TEL-1123/2019-Dr.
3.21.Město Klobouky u Brna - Výpověď smlouvy o nakládání s odpadem č. 22/2006/1 - Město
Klobouky u Brna. TEL-1125/2019-Dr.
4. Noční klid
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo informaci pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o
nespokojenosti některých občanů ulice Za Sokolovnou se zvýšeným hlukem v nočních
hodinách. Starosta obce předal slovo panu xxxxxxxxxxxxxx. Pan xxxxxxxxx poděkoval za slovo
a vyzval zastupitele obce Telnice, aby reagovali na zvýšený hluk z pořádaných akcí v areálu
sokolovny. Dále si stěžoval na hluk z venkovních párty, která se konala v den hodů v ranních
hodinách. Proto skupina občanů žijící v ulici Za Sokolovnou žádají zastupitele o vydání
Obecně závazné vyhlášky obce o nočním klidu. Slovo si vzala paní starostka Sokola Leona
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Bímová. Popsala zaběhlé zvyklosti ohledně pořádání akcí na sokolovně, případně pronájem
celého prostoru. Starosta obce doporučil, aby se v této věci touto problematikou zabýval
provozovatel akcí na Sokolovně.
Jan Vybíral podal návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Telnice pověřuje komisi veřejného pořádku k projednání tématu
nočního klidu v Telnici.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 4: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Komunální technika OÚ
Zastupitelstvo obce Telnice se seznámilo se znaleckým posudkem ing. Buriánka a
projednalo vyhlášení výzvy k podávání nabídek na prodej obecního sekačky Husqvarna Rider
21 Pro Flex AWD.
Starosta podal návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje vyhlášení výzvy k podávání nabídek na prodej
obecního sekačky Husqvarna Rider 21 Pro Flex AWD do 24. října 2019 s tím, že
minimální výše nabízené ceny bude činit 33 848 Kč vč. DPH. Zastupitelstvo obce
pověřuje úkolem místostarostu obce, aby do příštího zasedání předložil přehled
podaných nabídek.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 5: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6. Hasičská cisterna
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo záměr nákupu hasičské cisterny a domu manželů
xxxxxxxxxxxxxxx v ulici V Dědině. Slovo dostal zástupce velitele jednotky SDH Telnice
xxxxxxxxxxxxxxxxx, který představil zastupitelům potřeby hasičské zásahové jednotky –
cisterny s nezbytným zázemím s garáží pro vozidla. Dále připomněl, že hasiči se v nedávné
minulosti několikrát stěhovali a byli by rádi zakotvili na stálém místě. Jan Vybíral měl dotaz
na předsedu finančního výboru na jeho pohled na tak velkou investici. Pavel Zapletal zmínil,
že se tímto bude finanční výbor zabývat, ale že on sám to vidí jako investici do dlouhodobého
majetku.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Telnice pověřuje starostu obce úkolem připravit do příštího
zasedání smluvní podmínky pro nákup hasičské cisterny a domu manželů
xxxxxxxxxxxxxx v ulici V Dědině a finanční výbor úkolem tento záměr projednat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 6 pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas (Bohumila
Hrazdírová).
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. Různé
7.1. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Smlouvu o vzájemné propagaci se společností
KOMETA GROUP, a.s. (IČ: 26296195). Bohumila Hrazdírová měla dotaz na starostu
obce, jak je to s povinnou úhradou částky 5 600 Kč bez DPH ze strany obce Kometě
Brno. Starosta obce upozornil Bohumilu Hrazdírovou, že v téže smlouvě je o odstavec
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níže také uvedena povinnost Komety uhradit tutéž částku Obci Telnice a o další
odstavec níže dokonce informace o tom, že se obě částky započítají. Dále se Bohumila
Hrazdírová dotázala, co znamená část textu smlouvy „KLUB se zavazuje k prezentaci
vzájemně odsouhlasených volnočasových zařízení Obce“. Starosta jí odpověděl, že se
jedná o partnerství mezi obcí a klubem Kometa Brno, takže oba partneři se navzájem
propagují. Je možné, že tuto propagaci lze pojmout i pro další volnočasové subjekty
v obci.
Starosta podal návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o vzájemné propagaci se
společností KOMETA GROUP, a.s. (IČ: 26296195) a úkol starostovi obce smlouvu
podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 7: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
7.2. Zastupitelstvo obce projednalo vzhled titulní strany Informační brožury obce Telnice.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje vzhled titulní strany Informační brožury
obce Telnice. Současně pověřuje starostu objednáním tisku brožury v počtu 2 000
ks v ceně do 82 000 Kč vč. DPH.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 8: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
7.3. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Smlouvu o dílo se společností Idea4You, s.r.o.
(IČ: 02493985).
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o dílo se společností Idea4You,
s.r.o. (IČ: 02493985) a úkol starostovi obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 9: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

7.4. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo výpověď Města Klobouky u Brna ve věci
Smlouvy o nakládání s odpadem č. 22/2006/1, která se týká směsného (objemného)
komunálního odpadu.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí výpověď Města Klobouky u Brna ve
věci Smlouvy o nakládání s odpadem č. 22/2006/1, která se týká směsného
(objemného) komunálního odpadu a současně schvaluje úkol starostovi obce
nalézt ekvivalentní řešení pro ukládání tohoto druhu odpadu.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 10: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
7.5. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění služeb pro
Českou poštu, s.p. (IČ: 47114983) č. 2017/14329.
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Starosta obce podal návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění služeb
pro Českou poštu, s.p. (IČ: 47114983) č. 2017/14329 a úkol starostovi obce
smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 11: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
7.6. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Dodatek č. 1 Dohody o spolupráci ze dne s
Diecézní charitou Brno (IČ: 44990260) ze dne 31.7.2014.
Starosta obce podal návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Dodatek č. 1 Dohody o spolupráci s Diecézní
charitou Brno (IČ: 44990260) ze dne 31.7.2014 a úkol starostovi obce dodatek
podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 12: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
7.7. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo informaci, že se nepodařilo sjednat termín
společného jednání s internetovými operátory, jelikož většina zastupitelů se nakonec
omluvila.
Starosta obce podal návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o tom, že se
nepodařilo sjednat termín společného jednání s internetovými operátory a stanovuje
nový termín pracovního setkání na 14. října 2019 v 18 hod.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 13: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
7.8. Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice s informací Jihomoravského kraje, že
z důvodu neposkytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj nebude obci poskytnuta
ani dotace z JMK na účel: Rekonstrukce místní komunikace Masarykovo nám. - ulička.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci Jihomoravského kraje, že z
důvodu neposkytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj nebude obci
poskytnuta ani dotace z JMK na účel: Rekonstrukce místní komunikace Masarykovo
nám. - ulička .
7.9. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Zápis ze setkání hodnotící komise ze dne
23.9.2019. Vzhledem k neočekávánému odstoupení původně cenově nejnižší nabídky
společnosti BS-IMEX spol. s r.o., kterému došlo dvě hodiny před tímto zasedáním, bylo
navrženo, aby byla jako nejvhodnější nabídka vybrána další v pořadí, tedy společnosti
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60,
620 00 Brno (IČ: 48035599). Zastupitelstvo obce Telnice tedy projednalo návrh
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci nabídkového řízení
„Rekonstrukce místní komunikace Masarykovo nám. – ulička.“ společnosti SWIETELSKY
stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno
(IČ: 48035599) za cenu 1 432 648 Kč vč. DPH.
Starosta obce podal návrh usnesení č. 14:
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Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky v rámci nabídkového řízení „Rekonstrukce místní komunikace Masarykovo
nám. – ulička.“ společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní
stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno (IČ: 48035599) za cenu 1 432 648 Kč vč.
DPH a současně schvaluje příslušnou Smlouvu o dílu s tímto dodavatelem a úkol
starostovi obce tuto smlouvu podepsat. Současně Zastupitelstvo obce Telnice
pověřuje starostu obce výběrem vhodné osoby pro zajištění stavebního dozoru.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 14: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
7.10. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo prodej těchto částí obecních pozemků: p.č.
1285 v k. ú. Telnice u Brna o výměře 50 m2 (tato část pozemku bude po oddělení
geometrickým plánem č. 1108-64/2018 značena parcelním číslem 1285/2) a p.č. 1422
v k.ú. Telnice u Brna o výměře 155 m2 (tato část pozemku bude po oddělení
geometrickým plánem č. 1108-64/2018 značena parcelním číslem 1422/6) panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za celkovou kupní cenu
28 250 Kč. K vyvěšenému záměru na prodej pozemku na úřední desce se nikdo
nevyjádřil.
Starosta obce podal návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje prodej těchto částí obecních pozemků: p.č.
1285 v k. ú. Telnice u Brna o výměře 50 m2 (tato část pozemku bude po oddělení
geometrickým plánem č. 1108-64/2018 značena parcelním číslem 1285/2) a p.č.
1422 v k.ú. Telnice u Brna o výměře 155 m2 (tato část pozemku bude po oddělení
geometrickým plánem č. 1108-64/2018 značena parcelním číslem 1422/6) panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za celkovou kupní
cenu 28 250 Kč a příslušnou Kupní smlouvu. Současně schvaluje úkol starostovi
obce Kupní smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 15: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
7.11. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo prodej části obecního pozemku p.č. 1422 v k.ú.
Telnice u Brna o výměře 194 m2 (tato část pozemku bude po oddělení geometrickým
plánem č. 1108-64/2018 značena parcelním číslem 1422/5) paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
29 100 Kč. K vyvěšenému záměru na prodej pozemku na úřední desce se nikdo
nevyjádřil.
Starosta obce podal návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 1422 v
k.ú. Telnice u Brna o výměře 194 m2 (tato část pozemku bude po oddělení
geometrickým plánem č. 1108-64/2018 značena parcelním číslem 1422/5) paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu 29 100 Kč a příslušnou Kupní smlouvu. Současně schvaluje úkol starostovi
obce Kupní smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 16: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
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7.12. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo prodej části obecního pozemku p.č. 1422 v k.ú.
Telnice u Brna o výměře 243 m2 (tato část pozemku bude po oddělení geometrickým
plánem č. 1108-64/2018 značena parcelním číslem 1422/3) paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 36 450
Kč. Vladimír Blaženka upozornil na svůj střet zájmu, zdrží se hlasování. K vyvěšenému
záměru na prodej pozemku na úřední desce se nikdo nevyjádřil.
Starosta obce podal návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 1422 v
k.ú. Telnice u Brna o výměře 243 m2 (tato část pozemku bude po oddělení
geometrickým plánem č. 1108-64/2018 značena parcelním číslem 1422/3) paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
36 450 Kč a příslušnou Kupní smlouvu. Současně schvaluje úkol starostovi obce
kupní smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 17: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 1 (Vladimír
Blaženka).
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
7.13. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo pronájem obecních pozemků p.č. 3551 v k.ú.
Telnice u Brna o výměře 3491 m2 a p.č. 4338 v k.ú. Telnice u Brna o výměře 2395 m2
Zemědělskému družstvu Sokolnice (IČ: 47904259) a dodatek č. 1 Nájemní smlouvy číslo
201792. K vyvěšenému záměru na pronájem pozemků na úřední desce se nikdo
nevyjádřil.
Starosta obce podal návrh usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje pronájem obecních pozemků p.č. 3551 v k.ú.
Telnice u Brna o výměře 3491 m2 a p.č. 4338 v k.ú. Telnice u Brna o výměře
2395 m2 Zemědělskému družstvu Sokolnice (IČ: 47904259) a dodatek č. 1 Nájemní
smlouvy číslo 201792 a úkol starostovi obce dodatek podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 18: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
V 20:03 jednání zastupitelstva obce opustila členka zastupitelstva obce Leona Bímová. Od této
chvíle bylo přítomno 10 zastupitelů obce.
7.14. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo pronájem části obecního pozemku p.č. 833/11
v k.ú. Telnice u Brna o výměře 185 m2 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s účinností od 1.10.2019 na dobu neurčitou.
K vyvěšenému záměru na pronájem pozemku na úřední desce se nikdo nevyjádřil.
Starosta podal návrh usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje pronájem části obecního pozemku p.č.
833/11 v k.ú. Telnice u Brna o výměře 185 m2 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s účinností od 1.10.2019 na dobu neurčitou
za cenu 74Kč/rok a související Smlouvu o nájmu obecních pozemků a úkol
starostovi obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 19: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
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7.15. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo záměr na prodej části obecního pozemku p.č.
1415 v k.ú. Telnice u Brna o výměře 26 m2 (tato část pozemku bude po oddělení
geometrickým plánem 1048-31/2017 ze dne 10.5.2017 značena parcelním číslem
1415/2).
Starosta obce podal návrh usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje vyvěšení záměru na prodej části obecního
pozemku p.č. 1415 v k.ú. Telnice u Brna o výměře 26 m2 (tato část pozemku bude
po oddělení geometrickým plánem 1048-31/2017 ze dne 10.5.2017 značena
parcelním číslem 1415/2) a úkol místostarostovi obce záměr vyvěsit na úřední
desce.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 20: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
7.16. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo ústní nabídku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a prodej zemědělské orné půdy p.č. 3672 v k.ú. Telnice u Brna o výměře: 3846 m2.
Starosta obce podal návrh usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí nabídku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a
prodej zemědělské orné půdy p.č. 3672 v k.ú. Telnice u Brna o výměře: 3846 m2
a schvaluje úkol starostovi obce jednat o podmínkách možného nákupu tohoto
pozemku.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 21: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 21 bylo schváleno.

7.17. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo vyřazení dlouhodobého drobného majetku:
Projektor ACER P5271i (PC: 17 568 Kč, Inventární číslo: 496), Vibrační pěch (PC: 17 990
Kč, Inventární číslo: 553), Vibrační deska (PC: 13 680 Kč, Inventární číslo: 555).
Starosta podal návrh usnesení č. 22:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje vyřazení dlouhodobého drobného majetku:
Projektor ACER P5271i (PC: 17 568 Kč, Inventární číslo: 496), Vibrační pěch (PC:
17 990 Kč, Inventární číslo: 553), Vibrační deska (PC: 13 680 Kč, Inventární číslo:
555).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 22: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
7.18. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo pořízení dělící sítě pro Víceúčelové hřiště u
Sokolovny. Starosta obce informoval o tom, že se konečná částka může navýšit, bude
záležet na tom, jestli se podaří kotevní lano sítě upevnit na stávající sloupky, nebo bude
nutné zabetonovat nové.
Starosta podal návrh usnesení č. 23:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje pořízení dělicí sítě pro Víceúčelové hřiště u
Sokolovny za cenu 19 500 Kč bez DPH.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 23: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0).
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
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7.19. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO014330055727/002 se společností E.ON Distribuce, a.s. (IČ: 2805400).
Starosta obce podal návrh usnesení č. 24:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO014330055727/002 se společností E.ON Distribuce, a.s. (IČ: 2805400) a úkol
starostovi obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 24: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 24 bylo schváleno.
7.20. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO014330055920/001 se společností E.ON Distribuce, a.s. (IČ: 2805400).
Starosta obce podal návrh usnesení č. 25:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO014330055920/001 se společností E.ON Distribuce, a.s. (IČ: 2805400) a úkol
starostovi obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 25: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 25 bylo schváleno.
7.21. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č.
86-SZ-044 s Nadací Partnerství (IČ: 45773521) ve výši 30 000 Kč.
Starosta obce podal návrh usnesení č. 26:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku
č. 86-SZ-044 s Nadací Partnerství (IČ: 45773521) ve výši 30 000 Kč a přijetí tohoto
příspěvku do rozpočtu obce Telnice. Současně schvaluje úkol starostovi obce
smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 26: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 26 bylo schváleno.
7.22. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo nákup 56 stromů pro výsadbu parku v Nádražní
čtvrti od firmy Vladimíra Koloušková (IČ: 60399015) za cenu 55 930 Kč (není plátce
DPH) a dopravu stromů firmou Tomáš Koloušek (IČ: 60396580) za cenu 4 000 Kč vč.
DPH.
Starosta obce podal návrh usnesení č. 27:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nákup 56 stromů pro výsadbu parku v
Nádražní čtvrti od firmy Vladimíra Koloušková (IČ: 60399015) za cenu 55 930 Kč
(není plátce DPH) a dopravu stromů firmou Tomáš Koloušek (IČ: 60396580) za
cenu 4 000 Kč vč. DPH. Výsadbu provedou děti ZŠ Telnice a veřejnost na obecní
brigádě na podzim 2019. Současně schvaluje úkol starostovi obce objednat
dodávku stromů a zajistit jejich včasnou výsadbu.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 27: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 27 bylo schváleno.
7.23. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo záměr vydláždění prostoru před vojenskými
bytovkami (ul. Hliníky) pro umístění kontejnerů na tříděný komunální odpad.
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Starosta obce podal Návrh usnesení č. 28:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje záměr vydláždění prostoru před vojenskými
bytovkami (ul. Hliníky) pro umístění kontejnerů na tříděný komunální odpad a
úkol starostovi obce tento záměr zrealizovat do poloviny roku 2020.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 28: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 28 bylo schváleno.
7.24. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo rozpočtové opatření č. 5-2019.
Starosta obce podal návrh usnesení č. 29:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje rozpočtové opatření č. 5-2019.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 29: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 29 bylo schváleno.
7.25. Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice s informací o vydání zářiového
Telnického zpravodaje.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o vydání
zářiového Telnického zpravodaje.
7.26. Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice s informací o plánované realizaci
opravy rozbitých skel na autobusové zastávce v Nádražní čtvrti – 6. října 2019.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o plánované
realizaci opravy rozbitých skel na autobusové zastávce v Nádražní čtvrti – 6. října
2019.
7.27. Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice s informací o brigádě jednotky SDH
Telnice, která provedla spálení hromady klestí u hospodářského mostu.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o brigádě
jednotky SDH Telnice, která provedla spálení hromady klestí u hospodářského
mostu.
7.28. Starosta obce poděkoval za účast na přátelském fotbalovém turnaji CEZAVA CUP
(20.9.), za pomoci na Folklorním dni (31.8.), při stavbě sportovní haly (14.9.), pozval na
divadelní představení Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách (27.9.), na
zájezd Cíferské hodové slavnosti 2019 (28.9.), na Den Bernarda v Restauraci U Seňora
(3.10.), na Drakiádu (5.10.), na brigádu na rozebrání staré dlažby na faře (5.10.), na
pravidelné setkání KLAS (8.10.), sběr sutě a pneumatik (12. 16. 19. 10.), setkání přátel
lidových písní (18.10.), besedu s Věrou Sosnarovou (19.10.), školení nového obecního
defibrilátoru (18.11.), mobilní sběr nebezpečného odpadu (19.10.), úklid kostela a fary
(12.10.), besedu s Marií Terezií (5.11.), ministranskou olympiádu (9.11.), Telnické
sluníčko (10.11.), oslavy 17. listopadu v Telnici (15.11.), farní pouť (23.11.), zájezd do
Polského Těšína (30.11.), adventní koncer Františka Nedvěda (22.12.).
7.29. Starosta uvedl bod programu „Diskuze“ a vyzval přítomné, aby se případně do
vyhlášené diskuze přihlásili. Přihlásil se pan xxxxxxxxxxxx, tak mu starosta udělil slovo.
Pan xxxxxxx se zeptal strarosty, proč je v plánu omezení provozu na účelové
komunikaci. Starosta odpověděl slovy, že je toto omezení rozhodnutím zastupitelstva,
kvůli zvýšení dopravy na předmětné účelové komunikaci. Pan xxxxxxxx vyzval
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zastupitele obce Telnice, aby přehodnotili plánované omezení a přislíbil příspěvek ve
výši 400 000 Kč na zpevnění předmětné účelové cesty, aby se snížila prašnost,
výměnou za nerealizaci zákazových značek na účelové komunikaci. Starosta podotkl,
že se nejedná jen o jeho auta, ale že si zde zkracují cestu i jiná vozidla. Pan xxxxxxx
nabízí zastupitelům variantu, že by nainstaloval na cestu bránu, aby účelovou cestu
mohl využívat pouze on se svými auty. Petr Gabrhel upozornil, že situace se rapidně
zhoršila a že je situaci nutné řešit. Dále pan xxxxxxx připomněl svou žádost ohledně
napojení svého objektu v k.ú. Žatčany na telnický vodovodní řad. Starosta odpověděl,
předmětnou žádost řeší stavební komise a vyjádřením stavební komise se bude
zabývat Zastupitelstvo obce Telnice na svém příštím zasedání.
7.30. Starosta obce podal návrh usnesení č. 30:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje úkol stavební komisi, aby projednala žádost
xxxxxxxxxxxxxx.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 30: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 30 bylo schváleno.
7.31. Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice o předběžném termínu příštího
zasedání Zastupitelstva obce Telnice – 26. září 2019 od 18 hodin v zasedací místnosti
OÚ Telnice.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o předběžném
termínu příštího zasedání Zastupitelstva obce Telnice – 31. října 2019 od 18 hodin
v zasedací místnosti OÚ Telnice.
Na závěr zasedání starosta obce poděkoval přítomným za účast, zasedání zastupitelstva
obce bylo ukončeno v 21:09.

Zapisovatel:

Jan Dudák

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

Ověřovatelé: Jan Vybíral

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

Starosta:

Pavel Zapletal

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

František Kroutil

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

