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Z Á P I S č. 17 / 20
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 23. 4. 2020
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce v 18:00 hod. Díky mimořádným
hygienickým opatřením si zastupitelé sedli tak, aby dodrželi minimální vzdálenosti 2 metrů
mezi sebou. Na začátku zasedání vyzval starosta obce všechny přítomné, aby uctili minutou
ticha bývalého starostu obce Telnice pana Františka Vykouřila, který zemřel 22.4. 2020. Poté
se starosta obce dotázal zastupitelky Bohumily Hrazdírové, zda-li hodlá zasedání nahrávat, ta
svůj záměr pro tentokrát nepotvrdila.
Na začátku zasedání bylo přítomno 10 členů zastupitelstva obce. Veřejnost byla na
začátku zasedání zastoupena 1 občanem, který na začátku zasedání pořizoval ilustrační video
záběry do časosběrného videa obce – starosta se před tímto okamžikem dotáza zastupitelů,
jestli s tímto pořízením souhlasí – všichni souhlasili.
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 15. 4. 2020, sejmuta bude 24.
4. 2020. Zápis z předchozího jednání byl ověřen (ověřovatelé: Bohumila Hrazdírová, Pavel
Zapletal). Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
č. 1) konstatoval, že přítomno je 10 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 11 všech
členů zastupitelstva obce), takže zastupitelstvo obce je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona
o obcích).

Program jednání uvedený na pozvánce:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Došlá pošta
4) Veřejnoprávní smlouva – přestupky – Město Šlapanice
5) Pozemek p.č. 1080/43
6) Obecní dotace typu A pro rok 2020
7) Různé

Starosta obce Telnice přednesl návrh na doplnění o jednotlivé body v bodě 7) Různé:
Podpora místního podnikání
Odměna členů zastupitelstva obce
Rekonstrukce místní komunikace Masarykovo nám. ulička
Darovací smlouva – křížovky
Kontrola telnických mostů a lávek
Zalévání stromů
Věcné břemeno – xxxxxxxxxxx
Věcné břemeno – xxxxxxx
Věcné břemeno – světla – tenisové kurty
Prodej pozemku p.č. 1418 v k.ú. Telnice u Brna
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Prodej pozemku p.č. 1419 v k.ú. Telnice u Brna
Smlouva o připojení k distribuční soustavě
Nájemní smlouva – xxxxxxxxxxxxx
Nájemní smlouva – xxxxxxxxxxxxxxx
Aktuální situace v Telnici
Žádost xxxxxxxxxxx – odstavná plocha
Pozitivní situace na trhu s papírem
Příjezdová cesta – polní cesta Za Sokolovnou
Informace bankovních domů
Rozpočtové opatření
POZVÁNKY
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 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Starosta obce podal návrh na zapisovatele zápisu Jana Dudáka a na ověřovatele zápisu
Lenku Sobotkovou a Petra Gabrhela. Jiný návrh nebyl podán.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje zapisovatelem zápisu Jana Dudáka a ověřovatele
zápisu Lenku Sobotkovou a Petra Gabrhela.
 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 – zrealizovat do poloviny roku 2020 vydláždění prostoru před vojenskými
bytovkami pro umístění kontejnerů. – Splněno.
2.2. Komise veřejného pořádku – projednat žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci vjezdu do
domu V Dědině 378, Telnice a doporučit vhodné opatření. – Odloženo.
2.3. Starosta obce – podepsat Darovací smlouvu s obcí Telnice (okr. Ústí nad Labem, IČ:
00267074) na sněžnou frézu YANNMAR YSR 765C a dar předat. – Odloženo.
2.4. Starosta obce – připravit s právním zástupcem obce návrh kupní smlouvy na část
pozemku 541 v k. ú. Telnice u Brna o výměře 1m2. – Není možné, bude projednáno v
Různém.
2.5. Starosta obce – podepsat Darovací smlouvu ve výši 900 Kč s Diecézní charitou Brno,
Oblastní charita Rajhrad. – Splněno.
2.6. Starosta obce – podepsat Dodatek č. 1 s dodavatelem Swietelsky stavební s.r.o. –
Splněno.
2.7. Starosta obce – jednat se ZD Sokolnice o podmínkách zřízení polních cest ve zvažovanch
lokalitách. – Zatím neproběhlo.
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2.8. Starosta obce – příprava nákupu pozemku p.č. 1080/43 v k.ú. Telnice u Brna. – Trvá.
2.9. Starosta obce – podepsat Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí č. BOA-VZ-4/2020
a Dohodu č. BOA-V-4/2020 obě s Úřadem přáce ČR. – Splněno.
2.10. Starosta obce – podepsat kupní smlouvu s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na obecní
sekačku Husqvarna Rider 21 Pro Flex. – Splěno.
2.11. Starosta obce – podepsat nájemní smlouvu na pozemky p.č. 665/1 o výměře 116m2 a
666/1 o výměře 418m2 s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. – Splněno.
2.12. Starosta obce – podepsat Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu obecních pozemků p.č.
1257 a 1258 v k.ú. Telnice u Brna s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. – Splněno.
2.13. Starosta obce – podepsat Dohodu o ukončení nájmu části obecního pozemku p.č. 486/1
v k.ú. Telnice u Brna s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. – Splněno.
2.14. Starosta obce – podepsat Dohodu se společností KTS Ekologie s.r.o. – Splněno.
2.15. Místostarosta obce – vyvěsit záměr na pronajem částí obecních pozemků p.č. 847, 833/1
a 991/1 v k.ú. Telnice u Brna na úřední desce. – Splněno.
2.16. Místostarosta obce – vyvěsit záměr na pronájem částí obecních pozemků p.č. 1257 a
1258 v k.ú. Telnice u Brna na úřední desce. – Splněno.
2.17. Místostarosta obce – vyvěsit záměr na prodej obecního pozemku p.č. 1418 v k.ú. Telnice
u Brna na úřední desce. – Splněno.
2.18. Místostrosta obce – vyvěsit záměr na prodej obecního pozemku p.č. 1419 v k.ú. Telnice
u Brna na úřední desce. – Splněno.
2.19. Starosta obce – podepsat smlouvu o přijetí finančního daru ve výši 400 Kč od paní
xxxxxxxxxxxxxxxxx. – Splněno.
2.20. Starosta obce – podepsat Darovací smlouvu na 2 ks vrat od pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
– Splněno.
2.21. Starosta obce – podepsat
Darovací smlouvu ve výši 10 000 Kč s paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. – Splněno.
3. Došlá pošta
3.1. Město Židlochovice - řízení - oznámení veřejného projednání návrhu_DO: Změna č.I
územního plánu Otmarov. TEL-303/2020-Dr.
3.2. Městský úřad Šlapanice - Mimořádné opatření - zákaz ode dne 11. 3. 2020 – školy. TEL317/2020-Dr.
3.3. Městský úřad Šlapanice - Mimořádné opatření - zákaz akcí. TEL-318/2020-Dr.
3.4. Jihomoravský kraj - Zaslání mimořádných opatření vydaných Ministerstvem
zdravotnictví ČR v souvislosti s COVID-19. TEL-326/2020-Dr.
3.5. Ministerstvo vnitra - Informace NMV k mimořádným opatřením v souvislosti
s koronavirem. TEL-328/2020-Dr.
3.6. xxxxxxxxxxxxx - Žádost o zbudování odstavné plochy. TEL-330/2020-DuJ.
3.7. Měststký úřad Šlapanice - Informace k mimořádnému opatření Ministerstva
zdravotnictví k uzavření škol. TEL-331/2020-Dr.
3.8. Městský úřad Šlapanice - Přerušení řízení/zrušení části vodního díla/Čáslava čerpací
stanice. TEL-341/2020-Dr.
3.9. Tělocvičná jednota Sokol Telnice - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice
pro rok 2020 - dotace typu A - TJ Sokol Telnice. TEL-350/2020-Dr.
3.10.xxxxxxxxxxxxxxxxx - Stížnost na rozpadající se krajnici silnice v ulici Palackého. TEL359/2020-Dr.
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3.11.Městský úřad Šlapanice - Doporučení Krizového štábu ORP Šlapanice ze dne 13.03.2020DS. TEL-365/2020-Dr.
3.12.ELSPACE s.r.o. - Žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní
souhlas_1030057022_Telnice u B.,rozš. NN,obec světla hřiště. TEL-386/2020-DuJ.
3.13.Městský úřad Šlapanice - Výpověď veřejnoprávní smlouvy. TEL-391/2020-DuJ.
3.14.Společnost pro ranou péči, pobočka Brno - žádost o dotaci 2020. TEL-392/2020-DuJ.
3.15.Orel jednota Telnice - Orel jednota Telnice_žádost o dotaci A. TEL-403/2020-DuJ.
3.16.Telnické sluníčko, spolek - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice - Telnické
sluníčko, spolek. TEL-414/2020-DuJ.
3.17.Římskokatolická farnost Telnice - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice typ dotace A. TEL-415/2020-DuJ.
3.18.OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. - Návrh na uzavření
licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl. TEL-424/2020-DuJ.
3.19.Městský úřad Šlapanice - Oznaámení_zah_řízení_Úprava_sil_II-380. TEL-425/2020-DuJ.
3.20.Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov, přísp - Dohoda o potřebnosti a
využitelnosti investice. TEL-427/2020-Dr.
3.21.Stavební úřad Sokolnice - 02_oznámení zah ř._žádost o SP pro výr.areál, na p.p.č. 3120,
3121, 3122, Telnice u Brna, TTO services, a.s. TEL-432/2020-DuJ.
3.22.UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. - Návrh úpravy úročení kreditního
zůstatku - UniCredit Bank. TEL-438/2020-Dr.
3.23.Městský úřad Šlapanice - ZS Telnice dělení p.č. 541 Obec. TEL-440/2020-DuJ.
3.24.Město Židlochovice - oznámení o zrušení veřejného projednání návrhu: Změna č.I
územního plánu Otmarov. TEL-441/2020-DuJ.
3.25.xxxxxxxxxxxxxxx - Žádost o odkup obecního pozemku 541/4. TEL-463/2020-DuJ.
3.26.Základní škola a Mateřská škola Telnice - Žádost o příspěvek na provoz školy - 2. čtvrtletí
2020. TEL-469/2020-Dr.

4. Veřejnopřávní smlouva – přstupky – Město Šlapanice
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo uzavření veřejnoprávní smlouvy pro agendu
přestupků s městem Šlapanice (IČ: 00282651). Petr Gabrhel se zeptal, kolik bývá řádově
přestupků za rok. Starosta odpověděl, že se v obci Telnice pohybujeme orientačně mezi 12 –
20 přestupky ročně. Jsou to přestupky občanského charakteru, které policie předává
k projednání. Řešení této problematiky spočívá buď v současném modelu anebo můžeme
oslovit právníka, který se tímto zabývá, aby pro obec tyto přestupky řešil a zpracovával. Nikdo
jiné řešení než pokračovat ve stávající spolupráci se Šlapanicemi nenavrhnul.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy pro agendu
přestupků s městem Šlapanice (IČ: 00282651) a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 3: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5. Pozemek p.č. 1080/43
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Zastupitelstvo obce Telnice projednalo nákup pozemku p.č. 1080/43 o výměře 864 m2
v k.ú. Telnice u Brna od vlastníků: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 172 800 Kč.
Pozemek je pořizován k budoucí výsadbě zeleně v obci.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nákup pozemku p.č. 1080/43 o výměře 864 m2
v k.ú. Telnice u Brna od vlastníků: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx za cenu 172 800 Kč a příslušnou Kupní smlouvu a úkol starostovi obce smlouvu
podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 4: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
6. Obecní dotace typu A pro rok 2020
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo poskytnutí obecní dotace pro TJ Sokol Telnice (IČ:
18565786) - dotace typu A ve výši 200 000 Kč a příslušnou Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje poskytnutí obecní dotace pro TJ Sokol Telnice
(IČ: 18565786) - dotace typu A ve výši 200 000 Kč a příslušnou Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice a úkol starostovi obce uvedenou
smlouvu uzavřít.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 5: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo poskytnutí obecní dotace pro Orel jednota Telnice
(IČ: 49461141) – dotace typu A ve výši 105 000 Kč a příslušnou Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje poskytnutí obecní dotace pro Orel jednota Telnice
(IČ: 49461141) – dotace typu A ve výši 105 000 Kč a příslušnou Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice a úkol starostovi obce uvedenou smlouvu
uzavřít.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 6: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo poskytnutí obecní dotace pro Římskokatolická
farnost Telnice (IČ: 65266234) – dotace typu A ve výši 130 000 Kč na opravy kostela a fary a
příslušnou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje poskytnutí obecní dotace pro Římskokatolická
farnost Telnice (IČ: 65266234) – dotace typu A ve výši 130 000 Kč na opravy kostela a
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fary a příslušnou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice a
úkol starostovi obce uvedenou smlouvu uzavřít.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 7: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo poskytnutí obecní dotace pro Telnické sluníčko,
spolek (IČ: 28555741) – dotace typu A ve výši 10 000 Kč a příslušnou Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje poskytnutí obecní dotace pro Telnické sluníčko,
spolek (IČ: 28555741) – dotace typu A ve výši 10 000 Kč a příslušnou Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice a úkol starostovi obce uvedenou
smlouvu uzavřít.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 8: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo poskytnutí obecní dotace pro Myslivecký spolek
Telnice, z. s. (IČ: 49458019) – dotace typu A ve výši 20 000 Kč a příslušnou Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje poskytnutí obecní dotace pro Myslivecký
spolek Telnice, z. s. (IČ: 49458019) – dotace typu A ve výši 20 000 Kč a příslušnou
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice a úkol starostovi
obce uvedenou smlouvu uzavřít.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 9: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

7. Různé
7.1. Pavel Zapletal seznámil zastupitele obce Telnice s návrhem o podpoře místního
podnikání pro všechny místní podnikatele, kteří museli z důvodu současného nouzového
stavu uzavřít svou telnickou provozovnu, která je umístěna v cizí nemovitosti, za níž platí
pravidelný nájem. Navrhuje, aby obec Telnice podpořila podnikatele výší jednoho
nájmu, pokud pronajímatel objektu zaujme stejné stanovisko a odpustí minimálně 1
měsíc nájemného. Bohumila Hrazdírová zmínila, že u Orla, který pronajímá prostory
restaurace, ale zároveň on sám je zasažen a nemůže provozovat sportovní areál. Pavel
Zapletal uvedl, že by bylo dobré, kdyby telnické organizace vyčíslily ztráty, které během
tohoto nouzového stavu utrpěly a zastupitelstvo by se jimy mohlo zabývat.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí návrh Pavla Zapletala o podpoře místního
podnikání pro všechny místní podnikatele, kteří museli z důvodu současného
nouzového stavu uzavřít svou telnickou provozovnu, která je umístěna v cizí
nemovitosti, za níž platí pravidelný nájem.
7.2. Pavel Zapletal seznámil zastupitele obce Telnice se svou výzvou, aby se neuvolnění
členové zastupitelstva obce vzdali své dvouměsíční odměny, resp. podpořili touto
částkou každý podle svého uvážení vybraného místního podnikatele. Vzhledem
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k nevelké výši odměny se samozřejmě jedná o symbolické gesto, které je založeno čistě
na dobrovolnosti, zastupitele k ničemu nezavazuje. Jelikož se nejedná o usnesení
zastupitelstva obce, ale o vědomém rozhodnutí každého zastupitele, každý zastupitel se
rozhodne samostatně, nicméně na místě projevili všichni zájem tímto způsobem
postupovat.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí výzvu Pavla Zapletala, aby se neuvolnění
členové zastupitelstva obce vzdali své dvouměsíční odměny, resp. podpořili touto
částkou každý podle svého uvážení místní podnikatele. Jednotliví přítomní zastupitelé
s tímto návrhem souhlasili.
7.3. Místostarosta obce seznámil zastupitele obce Telnice o průběhu realizace projektu
rekonstrukce komunikace Masarykovo nám. - ulička. Práce postupují podle harmogramu
prací bez větších komplikací. Termín realizaci by měl být splněn.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci místostarosty obce o průběhu
realizace projektu rekonstrukce komunikace Masarykovo nám. – ulička.

7.4. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo darovací smlouvu s Danielou Bendovou,
IČ: 15877116, sídlo Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov na 50 ks křížovek pro místní
seniory, které budou rozdány v rámci dobrovolnických roznášek po obci.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje darovací smlouvu s Danielou Bendovou,
IČ: 15877116, sídlo Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov na 50 ks křížovek.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 10: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
7.5. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo objednávku na roční periodické prohlídky mostů
a lávek dle ČSN: 736221 za cenu 4 800 Kč bez DPH/ks u firmy CESTING (IČ: 05818745).
Zastupitelé debatovali o nutnosti provést tyto preventivní prohlídky mostů a lávek.
Podle výsledků prohlídek vyhodnotí, jestli bude nutné provádět prohlídky lávek každý
rok, nebo za delší čásový úsek. Starosta obce navrhl provést kontrolu 2 pěších lávek na
Brněnské ul., jedné v ulici U mlýna (mezi mlýnem a ul. U rybníka) a hospodářský most.
Pavla Chovancová navrhl doplnit o jednu lávku v ulici U Mlýna, zastupitelé s tímto
návrhem souhlasili a návrh usnesení byl doplněn.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje objednávku roční periodické prohlídky
mostů a lávek dle ČSN: 736221 za cenu 4 800 Kč bez DPH/ks u firmy CESTING (IČ:
05818745). Zkontrolovány budou dvě lávky pro pěší na Brněnské ul., hospodářský
most a dvě lávky v ulici U Mlýna.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 11: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
7.6. Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice s informaci o tom, že dobrovolní hasiči
provádějí zalévání zeleně hasičskou cisternou.
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Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o tom, že
dobrovolní hasiči provádějí zalévání zeleně hasičskou cisternou.

7.7. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO014330060113/001 s E.ON Distribuce, a.s. (IČ: 28085400).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO014330060113/001 s E.ON Distribuce, a.s. (IČ: 28085400) a úkol starostovi obce
smlouvu podepsat.
 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 Smlouvu č.: 1030056025/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. (IČ: 28085400).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouva č.: 1030056025/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. (IČ: 28085400) a úkol
starostovi obce smlouvu podepsat.
 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 Smlouvu č.: 1030057022/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. (IČ: 28085400).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu č.: 1030057022/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. (IČ: 28085400) a úkol
starostovi obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 14: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
7.10. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo prodej obecního pozemku p. č. 1418 o výměře
23 m2 v k. ú. Telnice u Brna za cenu 4 600 Kč panu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx. Místostarosta obce potvrdil, že na vyvěšený záměr nikdo nereagoval.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1418
o výměře 23 m2 v k. ú. Telnice u Brna za cenu 4 600 Kč panu xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a příslušnou Kupní
smlouvu a úkol starostovi obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 15: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 1 (Kroutil).
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
7.11. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo prodej obecního pozemku p. č. 1419 o výměře
21 m2 v k. ú. Telnice u Brna za cenu 4 200 Kč panu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Místostarosta obce potvrdil, že na vyvěšený
záměr nikdo nereagoval.
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Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1419
o výměře 21 m2 v k. ú. Telnice u Brna za cenu 4 200 Kč panu xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a
příslušnou Kupní smlouvu a úkol starostovi obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 16: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 1 (Kroutil).
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
7.12. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z
napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001682507 s E.ON Distribuce, a.s. (IČ: 28085400).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z
napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001682507 s E.ON Distribuce, a.s. (IČ:
28085400) a úkol starostovi obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 17: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
7.13. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Smlouvu o nájmu obecních pozemků p. č. 847,
o výměře 108 m2, p. č. 833/1 o výměře 42 m2 a p. č. 991/1 o výměře 488 m2 v k. ú.
Telnice u Brna za cenu 255 Kč ročně s panem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Místostarosta obce potvrdil, že na vyvěšený
záměr nikdo nereagoval.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o nájmu obecních pozemků p. č.
847, o výměře 108 m2, p. č. 833/1 o výměře 42 m2 a p. č. 991/1 o výměře 488 m2
v k. ú. Telnice u Brna za cenu 255 Kč ročně s panem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, s účinností od 1.5.2020 a úkol
starostovi obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 18: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
7.14. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Smlouvu o nájmu obecního pozemku p. č.
1257 v k.ú. Telnice u Brna o výměře 282 m2 a p. č. 1258 v k.ú. Telnice u Brna o výměře
24 m2 s panem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
Místostarosta obce potvrdil, že na vyvěšený záměr nikdo nereagoval.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o nájmu obecního pozemku p. č.
1257 v k.ú. Telnice u Brna o výměře 282 m2 a p. č. 1258 v k.ú. Telnice u Brna o
výměře 24 m2 s panem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 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.
7.15. Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice s informacemi o místních opatřeních v
souvislosti s nouzovým stavem v ČR. Starosta obce zmínil aktivity, které obec pro své
občany v průběhu několika týdnu vykonala ve spolupráci s dobrovolníky a dárci různých
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časopisů, knih apod. s důrazem na seniory. Přehled těchto informací obdrželi průběžně
zastupitelé od starosty informačním e-mailem.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o místních
opatřeních v souvislosti s nouzovým stavem v ČR

7.16. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost pana xxxxxxxxxxx a jeho nabídku na
vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a projednání s úřady
na vybudování odstavné plochy na obecním pozemku p.č. 810/2 v k.ú. Telnice u Brna v
ceně 15 000 Kč bez DPH. Dále diskutovali o využití celého pozemku, který by měl z části
slouzit jako odstavná plocha a z části jako místo určené pro výsadbu zeleně. Starosta
obce bude ještě s panem xxxxxxxx jednat o možnosti zapojení místních obyvatel do
výsadby zeleně a její údržby.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost pana xxxxxxxxxxx a schvaluje jeho
nabídku na vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a
projednání s úřady na vybudování odstavné plochy na obecním pozemku p.č.
810/2 v k.ú. Telnice u Brna v ceně 15 000 Kč bez DPH a úkol starostovi obce
dokumentaci u xxxxxxxxxxxxx objednat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 20: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
7.17. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo záměr na prodej pozemku p.č. 541/4 v k.ú.
Telnice u Brna o výměře 3 m2, který vznikne oddělením na základě geometrického plánu
č. 1129-21/2020. Pavla Chovancová ohlásila střet zájmu a zdrží se hlasování.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 541/4 v k.ú.
Telnice u Brna o výměře 3 m2 a úkol místostarostovi obce vyvěsit záměr na úřední
desce.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 21: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 1 (Chovancová).
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
7.18. Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice s informaci KTS Ekologie o pozitivním
cenovém vývoji situace na trhu s papírem.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci KTS Ekologie o pozitivním
cenovém vývoji situace na trhu s papírem.

7.19. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost xxxxxxxxx ohledně příjezdové cesty za
zahradami ulice Za Sokolovnou. Zastupitelé diskutovali o proveditelnosti tohoto záměru,
který není možné realizovat bez spolupráci a souhlasu vlastníků dotčených sousedních
pozemků. Bohumila Hrazdírová uvedla, že pro tento záměr nevidí velké šance, protože
by takovou cestu bylo dopravně komplikované připojit k silnici II. třídy. Starosta
připomněl, že obec silnice do nových stavebních lokalit nebudu na vlastní náklady,
jenom poskytuje součinnost těmto záměrům a přijímá zhotovené dílo do svého
vlastnictví a údržby.
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Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 22:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxx. Pro další
projednání tohoto tématu požaduje, aby žadatel zajistil stanoviska všech vlastníků
pozemků v uvedené lokalitě polní cesty Za Sokolovnou, neboť je zřejmé, že pro
případnou realizaci tohoto záměru je nezbytná jejich součinnost.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 22: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
7.20. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo rozpočtové opatření č. 01/2020.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 23:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje rozpočtové opatření č. 01/2020.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 23: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
7.21. Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice s poděkováním všech dobrovolníků,
kteří pomahájí s péčí občany naší obce v době nouzového stavu a všem lidem, kteří v
Telnici pracují v první linii.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí poděkování starosty obce všem
dobrovolníkům, kteří pomahájí s péčí občany naší obce v době nouzového stavu a
všem lidem, kteří v Telnici pracují v první linii.

7.22. Starosta obce pozval na Zápis do MŠ Telnice (6.5.). Petr Gabrhel seznámil zastupitele
s aktuálním děním v telnické škole i školce ohledně vládních nařízení. Dále starosta obce
informoval o sběru pneumatik a stavební sutě (25., 29. 4. a 2. 5.).
7.23. Starosta uvedl bod programu „Diskuze“ a vyzval přítomné, aby se případně do vyhlášené
diskuze přihlásili. Žádný zastupitel ani zástupce veřejnosti se do diskuze nepřihlásil.
7.24. Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice o předběžném termínu příštího
zasedání Zastupitelstva obce Telnice – 28. května 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 – 28. května 2020 od 18 hodin
v zasedací místnosti OÚ Telnice.

Na závěr zasedání starosta obce poděkoval přítomným za účast. Zasedání zastupitelstva
obce bylo ukončeno v 20:28. V průběhu zasedání bylo přítomno 10 členů zastupitelstva obce
– viz příloha č.1 zápisu (prezenční listina).
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Petr Gabrhel

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

František Kroutil
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