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Z Á P I S č. 16 / 20
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 5. 3. 2020
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce v 18:00 hod. Starosta obce se 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 od této chvíle paní Bohumilou Hrazdírovou nahráváno.
Na začátku zasedání bylo přítomno 11 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 24. 2. 2020, sejmuta bude 6. 3. 2020. Zápis z předchozího jednání byl ověřen
(ověřovatelé: Lenka Sobotková, Vladimír Blaženka).
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).

Program jednání uvedený na pozvánce:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Došlá pošta
4) Rekonstrukce místní komunikace – ulička Masarykovo nám.
5) Polní cesty
6) Výsadba zeleně na pozemku p.č. 1080/43 v k.ú. Telnice u Brna
7) Různé

Starosta obce Telnice přednesl návrh na doplnění o jednotlivé body v bodě 7) Různé:
Úřad práce ČR
Obecní komunální technika
Smlouva o nájmu obecních pozemků – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu obecních pozemků – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu obecních pozemků – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Telnice za rok 2019
Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Telnice za rok 2019
Letní hlídání dětí 2020
Příloha č. 1 Smlouvy č. 20/10 – KTS Ekologie
ČEPS - Výměna vedení
Ověření rychlostních radarů
Žádost – xxxxxxxxxxxxx
Žádost – xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Darovací smlouva xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Darovací smlouva xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vážná situace na trhu s papírem
Autorské poplatky
Svatební obřady
Mimořádný svoz bio-odpadu
Zpráva o bezpečnostní situaci
Žádost o pomoc – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PODĚKOVÁNÍ
POZVÁNKY
INFORMACE
DISKUZE
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN PŘÍŠTÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TELNICE
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje navržený program jednání včetně doplnění
o jednotlivé body v bodě 7) Různé.
 Hlasování o návrhu usnesení č.1 pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Starosta obce podal návrh na zapisovatele zápisu Jana Dudáka a na ověřovatele zápisu
Bohumilu Hrazdírovou a Pavla Zapletala. Jiný návrh nebyl podán.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje zapisovatelem zápisu Jana Dudáka a ověřovatele
zápisu Bohumilu Hrazdírovou a Pavla Zapletala.
 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. Starosta obce – zrealizovat do poloviny roku 2020 vydláždění prostoru před vojenskými
bytovkami pro umístění kontejnerů. – Trvá, akce postupně probíhá.
2.2. Starosta obce – podepsat dodatek č. 2 Plánovací smlouvy ze dne 11. dubna 2017. –
Splněno.
2.3. Komise veřejného pořádku – projednat žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci vjezdu
do domu V Dědině 378, Telnice a doporučit vhodné opatření. – Trvá.
2.4. Starosta obce – podepsat dohodu o podmínkách výstavby se společností Vivo Connection
s.r.o. – Splněno.
2.5. Starosta obce – podepsat Darovací smlouvu s obcí Telnice (okr. Ústí nad Labem, IČ:
00267074) na sněžnou frézu YANNMAR YSR 765C a dar předat. – Trvá.
2.6. Místostarosta obce – zveřejnit výzvu na podávání nabídek na prodej obecní sekačky
Husqvarna Rider 21 PRO Flex AWD na úřední desce. – Splněno.
2.7. Starosta obce – zveřejnit Výzvu k předkládání žádostí o dotaci a vzorové Veřejnoprávní
smlouvy a žádosti typu A a B na úřední desce. – Splněno.
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2.8. Starosta obce – připravit s právním zástupcem obce návrh kupní smlouvy na část
pozemku 541 v k. ú. Telnice u Brna o výměře 1m2. – Trvá.
2.9. Starosta obce – podepsat smlouvu o nájmu, koupi najaté věci, platbě za provedené
výtisky a o provádění poprodejních služeb se společností RIBBON, s.r.o. – Splněno.
2.10. Místostarosta obce – vyvěsit záměr na pronájem obecních pozemků 665/1 a 666/1 v k.ú.
Telnice u Brna na úřední desce. – Splněno.
2.11. Starosta obce – podepsat Dodatek č. 14 ke Smluvě o nájmu a provozu kanalizace ČOV ze
dne 25.1.2007. – Splněno.
2.12. Starosta obce – podepsat Darovací smlouvu ve výši 900 Kč s Diecézní charitou Brno,
Oblastní charita Rajhrad. – Trvá.
3. Došlá pošta
3.1. ČEPS INVEST, a.s. - Informace o připravované výměně vedení přenosové soustavy. TEL126/2020-DuJ.
3.2. xxxxxxxxxxxxx - Žádost o nájem částí obecních pozemků p.č. 847/1, p.č. 833/1, 991/1.
TEL-134/2020-Dr.
3.3. Ministerstvo vnitra – Posouzení obecně závazné vyhlášky. TEL-142/2020-Dr.
3.4. SUDOP BRNO, spol. s r.o. - Pozvánka na vstupní poradu - Rekonstrukce výpravní budovy
v žst. Sokolnice – Telnice. TEL-160/2020-Dr.
3.5. Krajská správa ČSÚ v Brně - Výběrové šetření pracovních sil - Český statistický úřad. TEL197/2020-Dr.
3.6. Městský úřad Šlapanice - Seznámení s podklady pro rozhodnutí/vypouštění z ČOV
Telnice. TEL-203/2020-Dr.
3.7. Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu - Žádost o bezplatné převedení
pozemků do vlastnictví obce Telnice. TEL-208/2020-Dr.
3.8. xxxxxxxxxxxxxxxxx - Nabídka "Sekačka".TEL-213/2020-Dr.
3.9. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Žádost o ukončení nájemní smlouvy - pozemek parc. č. 1257,
1258, k-ú. Telnice - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3.10.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Žádost o ukončení nájemní smlouvy – část pozemku p.č. 486/1 xxxxxxxxxxxxxxxxx. TEL-215/2020-Dr.
3.11.Stavební úřad Sokolnice - 04_Rozhodnutí_ÚR_Žádost_INTAR (Obec Telnice), ž. o ÚR Sportovní hala. TEL-216/2020-DuJ.
3.12.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Žádost o uskutečnění svatebního obřadu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
TEL-218/2020-Dr.
3.13.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Žádost uskutečnění svatebního obřadu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
TEL-219/2020-Dr.
3.14.xxxxxxxxxxxxxxxxxx - Žádost o pronájem obecních pozemků p.č. 1257, 1258, k.ú. Telnice
u Brna. TEL-226/2020-Dr.
3.15.Městský úřad Šlapanice - Oznámení o zahájení řízení - Průzkumný vrt, k.ú. Telnice u
Brna, p.č. 1003, K-Geo, s.r.o. TEL-230/2020-Dr.
3.16.Myslivecký spolek Telnice, z.s. - Žádost o poskytnutí dotace z rozpčtu obce Telnice Dotace typ A. - TEL-237/2020-DuJ.
3.17.Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Brno-venkov
- Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Telnice za rok 2019. TEL-245/2020-Dr.
3.18.MěÚ Šlapanice, odbor dopravy - Pověření Eduarda Tesaře a Vojtěcha Frýborta k řízení
provozu na pozemní komunikaci. TEL-265/2020-Dr.
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3.19.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Nabídka "Sekačka" - xxxxxxxxxxxxxxxxxx. TEL-268/2020-Dr.
3.20.xxxxxxxxxxxxxxx - Nabídka "Sekačka" - xxxxxxxxxxxxxx, Telnice. TEL-269/2020-Dr.
3.21.Institut pro veřejnou správu Praha - 800119057-Sdělení - Příprava na zkoušku vedení
evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů – p. Zehnalová.
TEL-274/2020-Dr.
3.22. Institut pro veřejnou správu Praha - 800119057-Sdělení - Příprava na zkoušku vedení
evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů – p. Machková.
TEL-276/2020-Dr.
3.23.Jihomoravský kraj - Pozvánka na exkurzi do obce Hrušky u Brna a okolí. TEL-284/2020Dr.
4. Rekonstrukce místní komunikace ulička Masryk. nám.
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo informaci místostarosty obce o jednáních s
dodavatelem a projektantem zakázky Rekonstrukce místní komunikace Masarykovo nám. –
ulička, oznámení změny č. 1 dodavatelem Swietelsky stavební s.r.o. a vyjádření technického
dozoru ke změně rozsahu rekonstrukce komunikace a přilehlých chodníků v Telnici,
Masarykovo nám. – ulička. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Dodatek č. 2 ke smlouvě
o dílo č.: S20-033-0080 se společností SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČ: 48035599).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci místostarosty obce o jednáních
s dodavatelem a projektantem zakázky Rekonstrukce místní komunikace Masarykovo
nám. – ulička, oznámení změny č. 1 dodavatelem Swietelsky stavební s.r.o. a vyjádření
technického dozoru ke změně rozsahu rekonstrukce komunikace a přilehlých chodníků
v Telnici, Masarykovo nám. – ulička. Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č.: S20-033-0080 se společností SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČ:
48035599) a úkol starostovi obce dodatek podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 3: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5. Polní cesty
Starosta obce informoval zastupitele o jednání s ZD Sokolnice a záměru družstva zřídit
dvě polní cesty přírodním způsobem (nezpevněné). Starosta obce sdělil také názor Komise
životního prostředí o záměru zasadit keřovitou zeleň podél těchto cest.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci ZD Sokolnice o záměru zřízení
polních cest v k.ú. Telnice u Brna. Zastupitelstvo obce Telnice pověřuje úkolem starostu
obce jednat se ZD Sokolnice o podmínkách zřízení polních cest ve zvažovaných
lokalitách.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 4: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
6. Obecní Výsadba zeleně na pozemku p.č. 1080/43 v k. ú. Telnice u Brna
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo přípravu nákupu pozemku p.č. 1080/43 v k.ú.
Telnice u Brna za účelem budoucí výsadby zeleně.
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Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Telnice pověřuje úkolem starostu obce k přípravě nákupu
pozemku p.č. 1080/43 v k.ú. Telnice u Brna za účelem budoucí výsadby zeleně.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 5: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
7. Různé
7.1. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v
rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BOA-VZ-4/2020 s Úřadem práce ČR
(IČ: 72496991) a Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku č. BOA-V-4/2020 s Úřadem práce ČR (IČ: 72496991).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v
rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BOA-VZ-4/2020 s Úřadem práce
ČR (IČ: 72496991) a Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BOA-V-4/2020 s Úřadem práce ČR (IČ:
72496991) a úkol starostovi obce obě dohody podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 6: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7.2. Zastupitelstvo obce Telnice obdrželo protokol z nabídkového řízení o třech podaných
nabídkách a projednalo prodej obecní sekačky Husqvarna Rider 21 Pro Flex AWD panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 15.000 Kč, který podal nejvyšší nabídku.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje prodej obecní sekačky Husqvarna Rider 21 Pro
Flex AWD panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 15.000 Kč a příslušnou
kupní smlouvu a úkol starostovi obce ji podepsat. V případě, že tento kupec odmítne
sekačku zakoupit, je starosta obce pověřen prodej uskutečnit s dalším zájemcem
v pořadí dle pořadí nabídek.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 7: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
7.3. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo pronájem obecních pozemků p.č. 665/1 o
výměře 116 m2 a 666/1 o výměře 418 m2 v k.ú. Telnice u Brna paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za roční nájemné ve výši 214 Kč a
příslušnou Smlouvu o nájmu obecních pozemků.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje pronájem obecních pozemků p.č. 665/1 o
výměře 116 m2 a 666/1 o výměře 418 m2 v k.ú. Telnice u Brna paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za roční nájemné ve výši 214
Kč a příslušnou Smlouvu o nájmu obecních pozemků a úkol starostovi obce smlouvu
podepsat.
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 Hlasování o návrhu usnesení č. 8: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
7.4. Zastupitelstvo obce projednalo Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu obecních pozemků
p.č. 1257 a 1258 v k.ú. Telnice u Brna s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ke dni 31.3.2020.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu obecních
pozemků
p.č.
1257
a
1258
v
k.ú.
Telnice
u
Brna
s
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ke dni 31.3.2020 a úkol starostovi obce
Dohodu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 9: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
7.5. Zastupitelstvo obce projednalo Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p.č.
486/1 v k.ú. Telnice u Brna s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ke dni 31.3.2020.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu části
pozemku p.č. 486/1 v k.ú. Telnice u Brna s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ke
dni 31.3.2020 a úkol starostovi obce Dohodu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 10: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
7.6. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh Účetní závěrky Základní školy a Mateřské
školy Telnice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace (IČ: 75022621) za rok 2019.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje návrh Účetní závěrku Základní školy a Mateřské
školy Telnice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace (IČ: 75022621) za rok 2019
bez výhrad.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 11: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
7.7. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského
výsledku Základní školy a Mateřské školy Telnice, okres Brno-venkov, příspěvkové
organizace (IČ: 75022621) za rok 2019 – převod částky 3 768,03 Kč do rezervního fondu.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského
výsledku Základní školy a Mateřské školy Telnice, okres Brno-venkov, příspěvkové
organizace (IČ: 75022621) za rok 2019 – převod částky 3 768,03 Kč do rezervního
fondu.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 12: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
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7.8. Starosta obce informoval o připraveném projektu Letního hlídání dětí pro rok 2020,
vedoucí bude opět Veronika Slezáková. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo
uskutečnění a podmínky Letního hlídání dětí pro rok 2020.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje uskutečnění a podmínky Letního hlídání dětí
pro rok 2020.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 13: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
7.9. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo aktualizované znění Přílohy č. 1 Smlouvy č. 20/10
s KTS Ekologie s.r.o. (IČ: 28310942), která se týká především inventarizace svozových
nádob v obci.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje aktualizované znění Přílohy č. 1 Smlouvy č.
20/10 s KTS Ekologie s.r.o. (IČ: 28310942) a úkol starostovi obce Dohodu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 14: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
7.10. Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice s informaci o společnosti ČEPS o
připravované výměně vedení PS č. 423.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci společnosti ČEPS o připravované
výměně vedení PS č. 423.

7.11. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo provedení ověření rychlostních radarů na ulici
Brněnská a Draha od společnosti DOSIP Servis, s.r.o. (IČ: 27720713) v ceně 84 700 Kč vč.
DPH.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje provedení ověření rychlostních radarů na ulici
Brněnská a Draha od společnosti DOSIP Servis, s.r.o. (IČ: 27720713) v ceně 84 700 Kč
vč. DPH.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 15: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
7.12. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo vyvěšení záměru na pronájem částí obecních
pozemků p. č. 847, orná půda, o výměře 108 m2, p. č. 833/1, ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 42 m2 a p. č. 991/1, orná půda, o výměře 488 m2 v k. ú. Telnice u Brna.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje vyvěšení záměru na pronájem částí obecních
pozemků p. č. 847, orná půda, o výměře 108 m2, p. č. 833/1, ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 42 m2 a p. č. 991/1, orná půda, o výměře 488 m2 v k. ú.
Telnice u Brna a úkol místostarostovi obce vyvěsit záměr na úřední desce.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 16: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
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7.13. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo vyvěšení záměru na pronájem částí obecních
pozemků p. č. 1257, zahrada, o výměře 282 m2 a p. č. 1258, orná půda, o výměře 24 m2
v k. ú. Telnice u Brna.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje vyvěšení záměru na pronájem částí obecních
pozemků p. č. 1257, zahrada, o výměře 282 m2 a p. č. 1258, orná půda, o výměře 24
m2 v k. ú. Telnice u Brna a úkol místostarostovi obce vyvěsit záměr na úřední desce.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 17: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
7.14. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo vyvěšení záměru na prodej obecního pozemku p.
č. 1418, ostatní plocha, o výměře 23 m2 v k. ú. Telnice u Brna.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje vyvěšení záměru na prodej obecního pozemku
p. č. 1418, ostatní plocha, o výměře 23 m2 v k. ú. Telnice u Brna a úkol
místostarostovi obce vyvěsit záměr na úřední desce. Současně schvaluje složení
kauce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za účelem přípravy nákupu obecního pozemku.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 18: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas (Kroutil).
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
7.15. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo vyvěšení záměru na prodej obecního pozemku p.
č. 1419, ostatní plocha, o výměře 21 m2 v k. ú. Telnice u Brna.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje vyvěšení záměru na prodej obecního pozemku
p. č. 1419, ostatní plocha, o výměře 21 m2 v k. ú. Telnice u Brna a úkol
místostarostovi obce vyvěsit záměr na úřední desce. Současně schvaluje složení
kauce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za účelem přípravy nákupu obecního pozemku.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 19: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas (Kroutil).
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
7.16. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo přijetí finančního daru ve výši 400 Kč od
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje přijetí finančního daru ve výši 400 Kč od
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a příslušnou darovací smlouvu a
úkol starostovi obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 20: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
7.17. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo přijetí věcného daru: 1x vrata o rozměrech
3560x3500 mm v hodnotě 14 000 Kč, 1x vrata o rozměrech 3630x3500 mm v hodnotě
20 000 Kč, celková hodnota předmětu darování činí 34 000 Kč od pana
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje přijetí věcného daru: 1x vrata o rozměrech
3560x3500 mm v hodnotě 14 000 Kč, 1x vrata o rozměrech 3630x3500 mm v hodnotě
20 000 Kč, celková hodnota předmětu darování činí 34 000 Kč od
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a příslušnou darovací smlouvu a
úkol starostovi obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 21: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas
(Blaženka).
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
7.18. Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice s informaci KTS Ekologie o vážné situaci
na trhu s papírem.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci KTS Ekologie o vážné situaci na
trhu s papírem.
7.19. Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice s informaci o nabídce SMS ČR. Jan
Vybíral se dotázal, jak výhodná je tato nabídka. Starosta obce odpověděl, že v této chvíli
již máme některé poplatky zaplaceny, proto by bylo dobré, celou situaci ke konci roku
vyhodnotit a rozhodnout, jestli tato nabídka výhodná a jestli ji využijeme.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí nabídku SMS ČR. Vývoj nákladů obce v
oblasti autorských poplatků bude v průběhu roku vyhodnocovat.
7.20. Zastupitelstvo
obce
Telnice
projednalo
konání
svatebních
obřadů
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v sobotu 13. června 2020 v
15:00 hod. na pozemku p.č. 1122 v k.ú. Telnice u Brna.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 22:
Zastupitelstvo obce Telnice souhlasí s uskutečněním svatebních obřadů
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v sobotu 13. června 2020 v
15:00 hod. na pozemku p.č. 1122 v k.ú. Telnice u Brna.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 22: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
7.21. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo mimořádný termín svozu bio-odpadu dne 19.
března 2020 v obci Telnice.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 23:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje mimořádný termín svozu bio-odpadu dne 19.
března 2020 v obci Telnice.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 23: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
7.22. Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice s informaci o zprávě Policie ČR o
bezpečnostní situaci v obci Telnice za rok 2019 .
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Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí zprávu Policie ČR o bezpečností situaci v
obci Telnice za rok 2019.
7.23. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 24:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a
příslušnou darovací smlouvu a úkol starostovi obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 24: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 24 bylo schváleno.
7.24. Starosta obce poděkoval KLASu Telnice za organizaci výletu seniorů do Pozořic (21.1.),
Oldřichovi Chocholáčovi za besedu „Pyeongchang 2018 Zimní olympijské hry pohledem
olympijského kaplana“ (1.3.), za organizaci Futsalového turnaje O pohár starosty obce
Telnice (29.2.). Dále zve na páteční čtení dětem s Ludmilou Jaškovou, na pravidelné
setkání KLASu (10.3.), akci ukliďme Telnici (4.4.), brigádu v Mateřské a Základní škole
(4.4.), 19. výstavu vín s cimbálovou muzikou (14.3.), Burzu jarního a letního oblečení
(14. 3.), Exkurzi v Rajhradském archivu a prohlídku restaurátorské dílny (17.3.),
očkování psů u Sokolovny v Telnici (21.3.), seminář pro trenéry a rodiče II. –
Komunikace s týmem (19.4.), Legio vlak 1920-2020 (26.-27. 5.), příměstský tábor –
veselá věda.cz (10-14. 8.), Letní hlídání dětí (13.-31.7.), Handbal kemp (24. – 28. 9.),
tábor pro děti v rekreačním středisku Hutník (4.-11. 7.), 2. ročník školní recitační
soutěže (27. 3.), zápis do MŠ Telnice pro školní rok 2020/2021 (od 1.4.). Dále
informoval o výsledcích akce „Dobrý skutek za starý mobil?“, o humanitární sbírce pro
telnického chlapce Michálka
7.25. Starosta uvedl bod programu „Diskuze“ a vyzval přítomné, aby se případně do
vyhlášené diskuze přihlásili. Do diskuze se přihlásil Petr Gabrhel, který informoval
zastupitele o finanční kontrole, která proběhla v ZŠ a MŠ Telnice.
7.26. Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice s informací o předběžném termínu
příštího zasedání Zastupitelstva obce Telnice – 2. dubna 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 – 2. dubna 2020 od 18 hodin v
zasedací místnosti OÚ Telnice.

Na závěr zasedání starosta obce poděkoval přítomným za účast. Zasedání zastupitelstva
obce bylo ukončeno v 19:44. V průběhu zasedání bylo přítomno 11 členů zastupitelstva obce
– viz příloha č.1 zápisu (prezenční listina).
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........................................................................................

Ověřovatelé: Bohumila Hrazdírová ........................................................................................

Starosta:

Pavel Zapletal

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

František Kroutil

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

