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Z Á P I S č. 14 / 19
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 19.12.2019
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce v 18:00 hod. Na začátku zasedání bylo
přítomno 8 členů zastupitelstva obce. Veřejnost byla na začátku zasedání zastoupena 2
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 9.12.2019, sejmuta
bude 20.12.2019. Zápis z předchozího jednání byl ověřen (ověřovatelé: Pavel Zapletal,
Vladimír Blaženka).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 11 všech členů
zastupitelstva obce), takže zastupitelstvo obce je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona
o obcích).
Program jednání uvedený na pozvánce:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Došlá pošta
4) Rozpočet obce Telnice pro rok 2020
5) Střednědobý výhled rozpočtu obce Telnice pro roky 2021-2023
6) Obecně závazná vyhláška obce Telnice č. 04/2019 – Požární řád
7) Různé
Starosta obce Telnice přednesl návrh na doplnění o nový bod č. 7: Změna č. 3 Územního
plánu Telnice a doplnění jednotlivé body v bodě 8) Různé:
Rozsudek Nejvyššího správního soudu
DSO Region Cezava – příspěvek
Žádost - Hewer
Žádost – včelaři
xxxxxxxxxxxx záměr na prodej části obecního pozemku
p.č. 541 v k.ú. Telnice v Brna
xxxxxxxxxxxxxxxx – Smlouva o právu stavby
Žádost – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rekonstrukce a opravy během roku 2019
Internetové pokrytí Telnice
Předání hasičky a vozidla IVECO do užívání JSDH Telnice
Pojištění hasičky
Mýto
Plyn pro hasičku
Elektřina pro hasičku
Inventury za rok 2019
Cyklostezka do Nádražní čtvrti
Pasport dopravního značení
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Parkování – V Dědině
Itself – podmínky internetového připojení na rok 2020
Rekonstrukce místní komunikace Masarykovo nám. - ulička
Obecní komunální technika k prodeji
Vyřazení majetku
Rozpočtové opatření č. 8-2019
Pověření starosty obce
PODĚKOVÁNÍ
POZVÁNKY
DISKUZE
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN PŘÍŠTÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TELNICE
V 18:03 se na jednání zastupitelstva obce dostavil člen zastupitelstva obce Adam Langer,
od této chvíle bylo přítomno 9 členů zastupitelstva obce.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje navržený program jednání včetně doplnění
o jednotlivé body v bodě 10) Různé.
 Hlasování o návrhu usnesení č.1 pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
V 18:04 se na jednání zastupitelstva obce dostavila členka zastupitelstva obce Pavla
Chovancová, od této chvíle bylo přítomno 10 členů zastupitelstva obce.
Starosta obce podal návrh na zapisovatele zápisu Jana Dudáka a na ověřovatele zápisu
Jana Vybírala a Adama Langera. Jiný návrh nebyl podán.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje zapisovatelem zápisu Jana Dudáka a ověřovatele
zápisu Jana Vybírala a Adama Langera.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 2: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
2. Kontrola usnesení a úkolů:
2.1. Starosta obce – podepsat Darovací smlouvu se společností VIMIXA, a.s. (IČ: 26224836)
ve výši 10 000 Kč. – Splněno.
2.2. Bohumila Hrazdírová – řešení žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxx a narovnání vlastnických
vztahů mj. konzultací na stavebním úřadě. – Trvá.
2.3. Starosta obce – zrealizovat do poloviny roku 2020 vydláždění prostoru před vojenskými
bytovkami pro umístění kontejnerů. – Trvá, akce postupně probíhá.
2.4. Místostarosta obce – vyvěsit návrh rozpočtu na úřední desce. – Splněno.
2.5. Místostarosta obce – vyvěsit návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na úřední
desce. – Splněno.
2.6. Starosta obce – podepsat pojistnou smlouvu – Autopojištění NAMÍRU – povinné ručení
pro hasičské vozidlo IVECO se společností Kooperativa pojišťovna, a.s. – Splněno.
2.7. Starosta obce – podepsat smlouvu o nájmu části obecního pozemku p.č. 1415 o výměře
41 m2. – Splněno.
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2.8. Starosta obce – podepsat dodatek č. 2 Plánovací smlouvy ze dne 11. dubna 2017. –
xxxxxxxxxxxxxxxxx nedodal podepsaný dodatek všech účastníků.
2.9. Starosta obce – podepsat dodatek č. 16 ke Smlouvě o zavedení následném vedení
majetkové a provozní evidence. – Splněno.
2.10. Předseda komise veřejného pořádku – návrh řešení ve věci parkování vozidel na
pozemku p.č. 158 v k.ú. Telnice u Brna. – Splněno.
2.11. Starosta obce – podepsat smlouvu o připojení k distribuční soustavě se společností E.ON
Distribuce, a.s. – Splněno.
2.12. Starosta obce – podepsat Smlouvu č. 1030051559/0100 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. – Splněno.
2.13. Starosta obce – podepsat Mandátní smlouvu o zajištění výkonu správy nemovitosti
s panem Adamem Langerem. – Splněno.

V 18:08 se na jednání zastupitelstva obce dostavila členka zastupitelstva obce Bohumila
hrazdírová, od této chvíle bylo přítomno 11 členů zastupitelstva obce. Starosta obce se dotázal
zastupitelky Bohumily Hrazdírové, zda-li hodlá zasedání nahrávat, odpověděla, že tentokrát
nikoliv.
3. Došlá pošta
3.1. GEOCENTRUM, spol. s r.o. – Oznámení o vytyčení vlastnické hranice. TEL-1492/2019-Dr.
3.2. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace Parkoviště na pozemku p.č. 1279/13, k.ú. Telnice u Brna. TEL-1493/2019-Dr.
3.3. Jihomoravský kraj - Avízo dotace Telnice 33063 pro ZŠ a MŠ. TEL-1494/2019-Dr.
3.4. Stavební úřad Sokolnice - MIREBOS, dod. pov. - příst. RD Telnice, U Rybníka 276. TEL1511/2019-Dr.
3.5. Stavební úřad Sokolnice - územní souhlas se záměrem – „Přeložka STL plynu a SEK“. TEL1523/2019-DuJ.
3.6. Nejvyšší správní soud - rozhodnutí s doložkou PM/39 – odmítnutí kasační stížnosti. TEL1547/2019-Dr.
3.7. Jihomoravský kraj – krajské kolo soutěže Zlatý erb 2020 – pozvánka. TEL-1550/2019-Dr.
3.8. ČEPS Invest, a.s. - Žádost o vyjádření k technické infrastuktuře - územní a stavební řízení
- SOK - Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení - ČEPS Invest, a.s. TEL-1561/2019-Dr.
3.9. Stavební úřad Sokolnice – Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení ústního
jednání žádost_INTAR (Obec Telnice) - Sportovní hala. TEL-1562/2019-Dr.
3.10.Nejvyšší správní soud - Vrácení správního spisu - změna č. 2 územního plánu Telnice.
TEL-1567/2019-Dr.
3.11.SAKO Brno, a.s. – nabídka oboustranně závazné rezervace kapacit. TEL-1569/2019-Dr.
3.12.Město Šlapanice – Závazné stanovisko k záměru „Dělení pozemku parc. čís. 541 k.ú.
Telnice u Brna“. TEL-1570/2019-Dr.
3.13.Telnické sluníčko, spolek - Vyúčtování dotace. TEL-1572/2019-Dr.
3.14.Město Šlapanice - oznámení o zahájení řízení a pozvánka na ústní jednání/ČOV Telnice
vypouštění z odlehčené Komory. TEL-1581/2019-Dr.
3.15.Ing. Peter Čmarada - Protokol o vytyčení hranice pozemku - p.č. 833/8, 985/1,
833/7,833/6,988/2,985/3. TEL-1588/2019-Dr.
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3.16.Ing.arch. Milan Hučík - Územní plán Telnice, změna č. 3 - čistopis a úplné znění předávací protokol. TEL-1589/2019-Dr.
3.17.Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Sokolnice - Žádost o finanční dar v roce
2019. TEL-1590/2019-Dr.
3.18.Telnický folklorní spolek - Vyúčtování dotace. TEL-1592/2019-Dr.
3.19.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Žádost o opatření před domem č.p. 378. TEL-1602/2019-Dr.
3.20.Římskokatolická farnost Telnice - Vyúčtování dotace. TEL-1593/2019-Dr.
4. Rozpočet obce Telnice pro rok 2020
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo rozpočet obce Telnice pro rok 2020.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje rozpočet obce Telnice pro rok 2020.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 3: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5. Střednědobý výhled rozpočtu obce Telnice pro roky 2021-2023
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo střednědobý výhled rozpočtu obce Telnice pro
roky 2021-2023.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Telnice pro
roky 2021-2023.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 4: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
6. Obecně závazná vyhláška obce Telnice č. 04/2019 – Požární řád
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo obecně závaznou vyhlášku obce Telnice č. 04/2019
– Požární řád.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Telnice č.
04/2019 – Požární řád.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 5: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
7. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo ověření ve smyslu s ust. § 54 odst.2 zákona
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, že návrh změny č. 3 územního plánu Telnice není v rozporu
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s
výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu
vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm.c) stavebního zákona za použití ust. § 43
odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 a následujících zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ust. § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy změnu č. 3 ÚP Telnice.
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Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Telnice konstatuje ověření ve smyslu s ust. § 54 odst.2 zákona
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, že návrh změny č. 3 územního plánu Telnice není v rozporu
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem
krajského úřadu vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm.c) stavebního
zákona za použití ust. § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, v souladu
s ust. §§ 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
ust. § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
formou opatření obecné povahy změnu č. 3 ÚP Telnice.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 6: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
8. Různé

8.1. Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice s informací rozsudku Nejvyššího
správního soudu č.j. 10 As 323/2018 – 39.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j.
10 As 323/2018 – 39.

8.2. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo neinvestiční příspěvek ve výši 3 389 Kč a
neinvestiční příspěvek na pojištění ve výši 12 564,49 Kč pro DSO Region Cezava
(71181199).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje neinvestiční příspěvek ve výši 3 389 Kč a
neinvestiční příspěvek na pojištění ve výši 12 564,49 Kč pro DSO Region Cezava
(71181199).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 7: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
8.3. Zastupitelstvo obce projednalo poskytnutí finančního daru Hewer, z.s. (IČ: 66000653)
ve výši 20 000 Kč z rozpočtu obce Telnice pro rok 2020 a příslušnou darovací smlouvu.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje poskytnutí finančního daru Hewer, z.s. (IČ:
66000653) ve výši 20 000 Kč z rozpočtu obce Telnice pro rok 2020 a příslušnou
darovací smlouvu, úkol starostovi obce smlouvu podepsat a úkol předsedovi
sociální komise napsat článek o této službě do zpravodaje.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 8: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
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8.4. Zastupitelstvo obce projednalo poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Telnice ve
výši 5 000 Kč a darovací smlouvu s Českým svaze včelařů, o.s., základní organizace
Sokolnice (IČ: 72024739).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce
Telnice ve výši 5 000 Kč a darovací smlouvu s Českým svaze včelařů, o.s., základní
organizace Sokolnice (IČ: 72024739) 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.
8.5. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo vyvěšení záměru na prodej části obecního
pozemku p.č. 541 v k.ú. Telnice u Brna o výměře 1 m2.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje vyvěšení záměru na prodej části obecního
pozemku p.č. 541 v k.ú. Telnice u Brna o výměře 1 m2, úkol místostarostovi obce
tento záměr vyvěsit na úřední desce a úkol předsedovi finančního výboru provést
ocenění pozemku.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 10: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas (Pavla
Chovancová).
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
8.6. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Smlouvu o právu stavby s panem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o právu stavby s panem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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.
8.7. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci vjezdu do
domu V Dědině 378, Telnice.
Starosta obce podal návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve
věci vjezdu do domu V Dědině 378, Telnice a schvaluje úkol Komisi veřejného
pořádku, aby tuto žádost projednala a doporučila vhodné opatření.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 12: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
8.8. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo úhradu celkových nákladů spojených s opravou
opěrné zídky u parkoviště na sokolovně vč. kontejnerového stání ve výši 50 160 Kč vč.
DPH a úpravy veřejného prostranství u parkoviště u Laštůvků ve výši 96 106 Kč vč. DPH.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 13:
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Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje úhradu celkových nákladů spojených s
opravou opěrné zídky u parkoviště na sokolovně vč. kontejnerového stání ve výši
50 160 Kč vč. DPH a úpravy veřejného prostranství u parkoviště u Laštůvků ve výši
96 106 Kč vč. DPH.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 13: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
8.9. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Dohodu o podmínkách výstavby se společností
Vivo Connection s.r.o. (IČ: 26900696). Pavel Zapletal vyjádřil obavu nad případným
dlouhodobým závazkem pro společnost Vivo Connection s.r.o. a navrhnul, aby už jen
z principu zastupitelstvo neuzavíralo žádné závazky delší než 20 let. Jan Vybíral se
zeptal, jestli je optický kabel tou nejlepší dostupnou technologií a proč není součástí
Dohody geometrický plán. Starosta odpověděl, že v této chvíli je optický kabel
nejvhodnější technologií. Návrh dohody se odkazuje na budoucí projektovou
dokumentaci, která musí být oběma stranami schválena. V tuto chvíli je proto
předčasné ještě mluvit o geometrickém plánu. Starosta obce se pokusil online dovolat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jestli by nebyl ochoten přijít a objasnit detaily smlouvy, avšak pan
xxxxxx nemohl. Proto se dohodlo, že ještě proběhne jednání, kde budou zmíněné
dotazy ke smlouvy objasněny. O smlouvě se tedy bude nadále jednat.

8.10. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo předání hasičky - dům V Dědině 457 a
zásahového vozidla IVECO E130 CAS 15/3000/0-M1R do užívání jednotce SDH Telnice.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje předání hasičky - dům V Dědině 457 a
zásahového vozidla IVECO E130 CAS 15/3000/0-M1R do užívání jednotce SDH
Telnice.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 14: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
8.11. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 8603332081
s Kooperativa pojišťovna, a.s. (IČ: 47116617).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č.
8603332081 s Kooperativa pojišťovna, a.s. (IČ: 47116617) a úkol starostovi obce
dodatek podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 15: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
8.12. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Dohodu č. 4900002200 o podmínkách užívání
Elektronického zařízení v Režimu osvobozeném od úhrady mýtného s Ředitelstvím
silnic a dálnic (IČ: 65993390).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Dohodu č. 4900002200 o podmínkách
užívání Elektronického zařízení v Režimu osvobozeném od úhrady mýtného s
Ředitelstvím silnic a dálnic (IČ: 65993390).
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 Hlasování o návrhu usnesení č. 16: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
8.13. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č.
320090152904 pro dům V Dědině 457, Telnice se společností GasNet, s.r.o. (IČ:
27295567).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě
č. 320090152904 pro dům V Dědině 457, Telnice se společností GasNet, s.r.o. (IČ:
27295567) a úkol starostovi obce smlouvy podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 17: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
8.14. Zastupitelstvo obce Telnice žádost projednalo Smlouvu o sdružených službách dodávky
plynu (adresa odběrného místa: V Dědině 457, Telnice) s Innogy Energie, s.r.o. (IČ:
49903209).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky
plynu (adresa odběrného místa: V Dědině 457, Telnice) s Innogy Energie, s.r.o. (IČ:
49903209) a úkol starostovi obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 18: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
8.15. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny ze
sítě nízkého napětí č. 9552079143 pro dům V Dědině 457, Telnice se společností E.ON
Energie, a.s. (IČ: 26078201).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny
ze sítě nízkého napětí č. 9552079143 pro dům V Dědině 457, Telnice se společností
E.ON Energie, a.s. (IČ: 26078201) a úkol starostovi obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 19: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
8.16. Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice s informaci o Směrnici k inventarizaci
č. 5/2019 a Plán inventur na rok 2019 i jmenování jednotlivých členů inventarizačních
komisí
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí vydanou Směrnici k inventarizaci č.
5/2019 a Plán inventur na rok 2019 i jmenování jednotlivých členů inventarizačních
komisí
8.17. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo nabídku Vysokého učení technického v Brně –
faktulta stavební (IČ: 00216305) na projektové práce – dokumentace pro stavební
povolení v podrobnosti PDPS za cenu 174 200 Kč vč. DPH.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 20:
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Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nabídku Vysokého učení technického v Brně
– faktulta stavební (IČ: 00216305) na projektové práce – dokumentace pro
stavební povolení v podrobnosti PDPS za cenu 174 200 Kč vč. DPH.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 20: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
8.18. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo nabídku společnosti NiTraM-projekt, s.r.o. (IČ:
06964896) na provedení aktualizace pasportu dopravního značení obce Telnice za cenu
34 000 Kč bez DPH.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nabídku společnosti NiTraM-projekt, s.r.o.
(IČ: 06964896) na provedení aktualizace pasportu dopravního značení obce
Telnice za cenu 34 000 Kč bez DPH a úkol starostovi obce aktualizaci objednat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 21: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
8.19. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh Komise veřejného pořádku k projednání
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci parkování vozidel v ulici V Dědině. Petr Gabrhel za
komisi veřejného pořádku navrhuje, aby především občané, kteří tam bydlí navhrli
nejschůdnější řešení. Starosta obce upozornil, ze zastupitelstvo obce neschvaluje
žádné konkrétní omezení, neboť mu tato kompetence nenáleží. Tím orgánem, který to
může udělat, je odbor dopravy MěÚ Šlapanice po odborném vyjádření Policie ČR.
Zastupitelstvo obce se rozhodne až po projednání aktualizace pasportu dopravního
značení, která bude řešení této sitauce obsahovat.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 22:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí návrh Komise veřejného pořádku k
projednání žádosti xxxxxxxxxxxxxxxx ve věci parkování vozidel v ulici V Dědině.
Schvaluje úkol starostovi obce, aby projednal s dopravním inženýrem ing.
Martinem Smělým, PhD. reálnou možnost omezení parkování v ulici V Dědině v
rámci aktualizace pasportu dopravního značení v obci Telnici.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 22: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
8.20. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Smlouvu o dodávce služeb Selfnet pro MŠ
Telnice za měsíční cenu 494 Kč vč. DPH, Smlouva č. 9025027906 o poskytování
konektivity do sítě Internet pro ZŠ Telnice za měsíční cenu 766 Kč vč. DPH a Smlouvu č.
9027021995 o poskytování konektivity do sítě Internet pro OÚ Telnice za měsíční cenu
766 Kč vč. DPH se společností itself s.r.o. (IČ: 18826016) – vše s 12 měsíčním závazkem
s účinností od 1.1. 2020.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 23:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o dodávce služeb Selfnet pro MŠ
Telnice za měsíční cenu 494 Kč vč. DPH, Smlouva č. 9025027906 o poskytování
konektivity do sítě Internet pro ZŠ Telnice za měsíční cenu 766 Kč vč. DPH a
Smlouvu č. 9027021995 o poskytování konektivity do sítě Internet pro OÚ Telnice
za měsíční cenu 766 Kč vč. DPH se společností itself s.r.o. (IČ: 18826016) – vše s 12
měsíčním závazkem s účinností od 1.1. 2020 a úkol starostovi obce smlouvy
podepsat.
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 Hlasování o návrhu usnesení č. 23: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
8.21. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo informaci starosty obce o jednáních s
dodavatelem a projektantem zakázky Rekonstrukce místní komunikace Masarykovo
nám. – ulička a Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: S20-033-0080 s SWIETELSKY stavební
s.r.o. (IČ: 48035599).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 24:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o jednáních s
dodavatelem a projektantem zakázky Rekonstrukce místní komunikace
Masarykovo nám. – ulička a schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: S20-0330080 s SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČ: 48035599) a úkol starostovi obce dodatek
podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 24: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 24 bylo schváleno.
8.22. Místostarosta obce seznámil zastupitele obce Telnice s informaci o výzvách na
předložení nabídek rideru Husquarna a sněžné frézy Yanmar – nikdo nepodal žádnou
nabídku.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci místostarosty obce
k výzvám na předložení nabídek rideru Husquarna a sněžné frézy Yanmar – nikdo
nepodal žádnou nabídku.
8.23. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo vyřazení mobilního telefonu Iphone 664 Silver
64 GB, inventární číslo 624 z majetku obce.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 25:
Zastupitelstvo obce Telnice vyřazení mobilního telefonu Iphone 664 Silver 64 GB,
inventární číslo 624 z majetku obce.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 25: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 25 bylo schváleno.
8.24. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo rozpočtové opatření č. 8/2019.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 26:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 26: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 26 bylo schváleno.
8.25. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo pověření starosty obce s účinností od
20.12.2019 do 31.12.2019 ke schvalování rozpočtových opatření obce Telnice.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 27:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce s účinností od 20.12.2019 do
31.12.2019 ke schvalování rozpočtových opatření obce Telnice.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 27: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 27 bylo schváleno.
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Starosta obce poděkoval telnické škole za organizaci rozsvícení Vánočního stromu
(1.12.), sociální komisi za organizaci Adventního posezení (15.12.), xxxxxxxxxxxxxxxx za
přípravu Pietního aktu u pomníků Kopjafa (30.11.), kulturní komisi za organizaci
pohádky Jak šel líšeňský sedlák Haštal k vodníkům pro poklad (1.12.). Dále zve na
Vánoční trhy (21.12.), výlet na adventní koncert Františka Nedvěda (22.12.), slavnostní
předání hasičky a cisterny zásahové jednotce SDH Telnice (22.12.), tradiční sokolský
Štěpánský turnaj ve stolním tenise (26.12.), orelský turnaj jednotlivců v kuželkách
(26.12.), vánoční prohlídku kostelního betléma (25. a 26. 12.), orelskou Silvestrovskou
párty (30.12.), obecní Halové mistrovství obce Telnice – Telnice open 2019 v tenisové
čtyřhře (30.12.), Tříkrálovou sbírku 2020 v Telnici (11.1.2020), obecní besedu s P.
Oldřichem Chocholáčem na téma „MOJE OLYMPIÁDY“ (25.1.), pravidelné seniorské
setkání KLAS (14.1.), Orelský ples (17.1.), sokolský Dětský futsalový turnaj (10.1.),
Ministranský florbalový turnaj (19.1.).

8.26. Starosta uvedl bod programu „Diskuze“ a vyzval přítomné, aby se případně do
vyhlášené diskuze přihlásili. Žádný zastupitel ani zástupce veřejnosti se do diskuze
nepřihlásil.
8.27. Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice o předběžném termínu příštího
zasedání Zastupitelstva obce Telnice – 16. ledna 2020 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 – 16. ledna 2020 od 18 hodin v
zasedací místnosti OÚ Telnice.
Na závěr zasedání starosta obce poděkoval přítomným za účast. Současně pozval všechny
zastupitele na vánoční večeři zastupitelstva obce, která se uskuteční ihned po ukončení
zasedání v Restauraci U Laštůvků, a také na prohlídku nově pořízeného hasičského vozidla
IVECO, které je hasiči připraveno před budovou OÚ Telnice. Zasedání zastupitelstva obce bylo
ukončeno v 19:49. V průběhu zasedání bylo přítomno 11 členů zastupitelstva obce – viz
příloha č.1 zápisu (prezenční listina).

Zapisovatel:

Jan Dudák

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

Ověřovatelé: Jan Vybíral

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

Starosta:

Adam Langer

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

František Kroutil

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

