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Z Á P I S č. 18 / 20
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 28. 5. 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. Starosta obce se dotázal zastupitelky Bohumily Hrazdírové, zda-li hodlá zasedání
nahrávat, ta svůj záměr pro tentokrát nepotvrdila.
Na začátku zasedání bylo přítomno 10 členů zastupitelstva obce. Pavel Zapletal dorazí
později. Veřejnost byla na začátku zasedání zastoupena 4 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 18. 5. 2020, sejmuta bude 29. 5. 2020. Zápis
z předchozího jednání byl ověřen (ověřovatelé: Lenka Sobotková, Petr Gabrhel). 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) Polní cesta – ul. Palackého
5) Hygienické roušky
6) Pronájem části pozemku 4736 v k.ú. Újezd u Brna
7) Prodej pozemku 541/4 v k.ú. Telnice u Brna
8) Různé

Starosta obce Telnice přednesl návrh na doplnění o jednotlivé body v bodě 7) Různé:
xxxxxxxxxxxxxxxxx – připojení k vodovodu a kanalizaci
Přezkum hospodaření obce za rok 2019 a návrh závěrečného účtu a účetní závěrky obce
Telnice za rok 2019
Server pro ZŠ Telnice
OSA –roční smlouva
DSO Region Cezava – záloha na dotační akci – kompostéry a štěpkovač
Pamětní deska Františku Vykouřilovi
Daňové příjmy
Černý den pro obce
Licenční smlouva – Česká televize
Česká pošta – dodatek č. 6
Vyřazení majetku
Rekonstrukce místní komunikace – Masar. nám. – ulička
Obecní dotace typu B pro rok 2020
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Žádost o prodej pozemku p.č. 1422/2 v k. ú. Telnice u Brna
Žádost o pronájem pozemku p.č. 1261 v k.ú. Telnice u Brna
Žádost o pronájem pozemku –Restaurace U Laštůvků
EON:Smlouva č.1030057589/002
EON:Smlouva č.1030059282/002
Skladové zásoby roušek
Žádost o příspěvek na rekonstrukci kotelny
Vyúčtování vodného a stočného za rok 2019
Průzkum ropných vrtů
Klubíčka pro babičky
Závěry jednání kulturní komise
Kolotoče
Stížnost – příkop Palackého
Dopis hejtmana JMK–krajské dotace
Žádost - Linka bezpečí
Žádost Společnosti pro ranou péči
Rozpočtové opatření
Přezkum hospodaření obce
PODĚKOVÁNÍ
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
Adam Langera a Pavlu Chovancovou. Jiný návrh nebyl podán.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje zapisovatelem zápisu Jana Dudáka a ověřovatele
zápisu Adama Langera a Pavlu Chovancovou.
 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. Komise veřejného pořádku – projednat žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci vjezdu
do domu V Dědině 378, Telnice a doporučit vhodné opatření. – Odloženo na červen.
2.2. Starosta obce – podepsat Darovací smlouvu s obcí Telnice (okr. Ústí nad Labem, IČ:
00267074) na sněžnou frézu YANNMAR YSR 765C a dar předat. – Odloženo.
2.3. Starosta obce – jednat se ZD Sokolnice o podmínkách zřízení polních cest ve zvažovanch
lokalitách. – Zatím neproběhlo.
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2.4. Starosta obce – podepsat Kupní smlouvu na pozemek p.č. 1080/43 v k.ú. Telnice u
Brna. – Splněno.
2.5. Starosta obce – uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Telnice s TJ Sokol Telnice (IČ: 18565786). – Splněno.
2.6. Starosta obce – uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Telnice s Orel jednota Telnice (IČ: 49461141). – Splněno.
2.7. Starosta obce – uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Telnice s Římskokatolickou farností Telnice (IČ: 65266234). – Splněno.
2.8. Starosta obce – uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Telnice s Telnickým sluníčkem, spolek (IČ: 28555741). – Splněno.
2.9. Starosta obce – uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Telnice s Mysliveckým spolkem Telnice, z.s. (IČ: 49458019). – Splněno.
2.10. Starosta obce – podepsat Smlouvu o zřítení věcného břemene č.: HO014330060113/001. – Splněno.
2.11. Starosta obce – podepsat Smlouvu o zřítení věcného břemene č.: 1030056025/001. –
Splněno.
2.12. Starosta obce – podepsat Smlouvu o zřítení věcného břemene č.: 1030057022/001. –
Splněno.
2.13. Starosta obce – podepsat Smlouvu na prodej obecního pozemku p. č. 1418 v k.ú. Telnice
u Brna. – Splněno.
2.14. Starosta obce – podepsat Smlouvu na prodej obecního pozemku p. č. 1419 v k.ú. Telnice
u Brna. – Splněno.
2.15. Starosta obce – podepsat Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 9001682507. –
Splněno.
2.16. Starosta obce – podepsat Smlouvu o nájmu obecních pozemků s panem
xxxxxxxxxxxxxxxxx. – Splněno.
2.17. Starosta obce – podepsat Smlouvu o nájmu obecních pozemků s panem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. – Splněno.
2.18. Starosta obce – objednat vypracovaní projektové dokumentace u pana xxxxxxxxxxxxxxx.
– Splněno.
2.19. Místostarosta obce – Vyvěsit záměr na prodej pozemku p.č. 541/4 na úřední desce. –
Splněno.

3. Došlá pošta
3.1. Stavební úřad Sokolnice - Pokračování v řízení o žádosti a nařízení ústního jednání
spojeného s ohledáním na místě Šuchma (Homola) dod. Pov. – prádelna Telnice. TEL485/2020-Dr.
3.2. Jihomoravský kraj - Dopis hejtmana ve věci ekonomických dopadů koronavirové
pandemie. TEL-529/2020-Dr.
3.3. Palivový kombinát Ústí, státní podnik - Sdělení výsledků geologického průzkumu. TEL554/2020-Dr.
3.4. Hošková Jana - Žádost o pronájem prostoru pro umístění venkovní zahrádky restaurace
U Laštůvků. - TEL-559/2020-Dr.
3.5. Linka bezpečí, z.s. - Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. TEL-564/2020-Dr.
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3.6. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Žádost o prodej obecního pozemku p.č. 1422/2, k.ú. Telnice u
Brna. TEL-573/2020-Dr.
3.7. Městský úřad Šlapanice - zahájení řízení - Havarijní plán ČEPS - transformovna (TR)
Sokolnice. TEL-581/2020-Dr.
3.8. Město Židlochovice - Řízení o návrhu změny č. I ÚP Otmarov. TEL-589/2020-Dr.
3.9. Státní pozemkový úřad, pobočka Brno – venkov - Monitoring eroze zemědělské půdy
2020 - žádost o součinnost. TEL-590/2020-Dr.
3.10.Česká pošta, s.p. - Postoupení dodatku č. 6 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou
poštu, s.p. číslo 2017/14329. TEL-607/2020-Dr.
3.11.Město Újezd u Brna - Žádost o pronajmutí pozemku. TEL-624/2020-Dr.
3.12.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice - typ
dotace B. TEL-641/2020-Dr.
3.13.Stavební úřad Sokolnice - Sdělení_Žádost o vydání ÚR_dělení pozemku p.č.541 v k.ú.
Telnice u Brna. TEL-650/2020-Dr.
3.14.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Žádost o pronájmu obecního pozemku p.č. 1261, k.ú. Telnice
u Brna. TEL-659/2020-Dr.
3.15.Orel jednota Telnice - Žádost o příspěvek na rekonstrukci kotelny. TEL-663/2020-Dr.
3.16. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Žádost o ukončení nájemní smlouvy. TEL-671/2020-Dr.

4. Polní cesta – ul. Palackého
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo dopis xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx ve věci
kontroly omezení na polní cestě za ulicí Palackého. Starosta obce vyzval přítomného
xxxxxxxxxxxx, jestli chce problém vysvětlit, případně doplnit. xxxxxxxxxxxxxx upozornil, že
„instalované zákazové značky umístěné na zmíněné polní cestě nejsou některými řidiči
respektovány. Tato vozidla patří panu xxxxxxxxxxxxxxxx, který má dle stavebního povolení
využívat příjezdovou cestu do svého areálu směrem od Žatčan. Předmětná polní cesta nikdy
nebyla zamýšlena jako komunikace pro nákladní vozidla.“ Dále si stěžuje na prašnost,
bezpečnost a sníženou kvalitu života. Trvá na zvýšení počtu kontrol městské policie Šlapanice
a to zejména v nejvytíženejší čas od 6.00 do 8.00 hodin a od 15.00 do 16.30 hodin v pracovní
dny. Starosta obce připomněl, že povolení k vjezdu dostávají pouze majitelé dotčených
pozemků v této lokalitě. Dále uvedl, že zkusí zjistit u Městské policie Šlapanice informaci, jak
často a kdy kontroly provádějí. Starosta navrhnul odeslání dopisu MP Šlapanice jménem
zastupitelsva, ve kterém je požádá o častější kontrolu. Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí dopis xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx ve
věci kontroly omezení na polní cestě za ulicí Palackého i informaci starosty obce o tom,
že je dlouhodobě zadána žádost o pravidelnou kontrolu dodržování pravidel silničního
provozu v této oblasti u Městské policie Šlapanice.
5. Hygienické roušky
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo nákup 2 000 ks bavlněných roušek od společnosti
Bison Sportswear, s.r.o. (29296897) za cenu 70 000 Kč bez DPH a jejich rozdání občanům a
zaměstnancům obce Telnice.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 3:
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Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nákup 2 000 ks bavlněných roušek od
společnosti Bison Sportswear, s.r.o. (29296897) za cenu 70 000 Kč bez DPH a jejich
rozdání občanům a zaměstnancům obce Telnice.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 3: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
6. Pronájem části pozemku p.č. 4736 v k.ú. Újezd u Brna
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost Města Újezd u Brna ve věci pronájmu části
obecního pozemku p.č. 4736 v k.ú. Újezd u Brna o výměře 2,5 m2.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí žádost Města Újezd u Brna ve věci
pronájmu části obecního pozemku p.č. 4736 v k.ú. Újezd u Brna o výměře 2,5 m2 a
schvaluje vyvěšení záměru na jeho pronájem a úkol místostarostovi záměr vyvěsit na
úřední desce.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 4: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
V 18:27 se na jednání zastupitelstva obce dostavil člen zastupitelstva obce Pavel Zapletal,
od této chvíle bylo přítomno 11 členů zastupitelstva obce.
7. Prodej pozemku 541/4 v k. ú. Telnice u Brna
Zastupitelstvo
obce
Telnice
projednalo
Kupní
smlouvu
s
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na prodej obecního pozemku p.č.
541/4 v k.ú. Telnice u Brna o výměře 3m2, který vznikne oddělením dle geometrického
plánu č. 1129-21/2020 za cenu 6 300 Kč. Pavla Chovancová ohlásila střet zájmu.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 541/4 v k.ú.
Telnice u Brna o výměře 3m2, který vznikne oddělením dle geometrického plánu č.
1129-21/2020 za cenu 6 300 Kč a příslušnou kupní smlouvu s
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a úkol starostovi obce
smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 5: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas (Chovancová).
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
8. Různé
8.1. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci uložení
vodovodního a kanalizačního potrubí v obecním pozemku. Starosta upozornil, že jsme
povini, jako majitel vodovodního řadu, umožnit každému se připojit. Jako majitelé
pozemku však můžeme s žadatelem vyjednávat a svobodně se rozhodnout: tak jako
každý jiný běžný vlastník pozemku. Jelikož správce obecního vodovodního a
kanalizačního řadu je VAS a.s., a ta vydala souhlasné stanovisko připojením objektu pana
xxxxxxxxxxxxxxxx na cizím katastrálním území – parc. číslo 4169/1 (k.ú. Žatčany), neměla
by obec bránit samotnému připojení na tuto infrastrukturu – to se však netýká výkonu
vlastnického práva na pozemcích obce. Pavla Chovancová ze zeptala přítomného pana
xxxxxxxxxxxxxxx, z jakých výpočtů vycházela VAS a.s. při vydávávání svého stanoviska.
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Pan xxxxxxxxxxx uvedl, že je počítáno s kapacitou pro 9 bytů, ale on tam zatím má jen
jeden a tři záchody. Domnívá se, že pro jeho podnikání je tato vypočtená kapacita
dostatečná. Přítomná paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx upozornila, že na webových stránkách
firmy pana xxxxxxxxxx je uvedeno, že plánuje realizaci jídelny v objektu. Ten odpověděl,
že se jedná o jídelnu pouze pro jejich 10 zaměstnanců a bude sloužit k odpočinku a
posezení. Nehodlá v objektu vařit jídla. Pan xxxxxxxxxxxx se zeptal, jestli může
garantovat nějaký limit pro odběr pitné vody. Už teď je na konci ulice Palackého slabý
tlak ve vodovodním řadu. Pan xxxxxxxx uvádí tlak 3 bary a o víkendech 2 bary ve
vodovodním řadu. Pan xxxxxxxxxx ujistil všechny přítomné, že nepodniká
v potravinářském průmyslu, tudíž vodu potřebuje pouze pro hygienické potřeby svých
deseti zaměstnanců. Diskuze se vrátila k tématu okolo značek v Palackého ulici, kde pan
xxxxxxxxxxxxx uvedl, že mu nikdo pokutu dát nemůže, že je vlastníkem pozemku. Pan
xxxxxxxxx na to reagoval, že jediné řešení k omezení dopravy bude instalace pevné
závory na klíč. Starosta obce vstoupil do diskuze a vrátil téma zpět k žádosti pana
xxxxxxxxxxx. Pan xxxxxxxxx poznamenal, že má přístup k vodě – resp. ke své již
vybudované vodovodní přípojce (před domem pana xxxxxxxxxxxxxxx) znepřístupněn
zákazovými značkami. Na to reagoval starosta obce, který připomněl, že ně některá jeho
vozidla je vydáno povolení vjezdu.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje následující odpověď panu xxxxxxxxxxxxxxx:
Obec Telnice jako vlastník vodovodu s ohledem na vyjádření Vodárenské akciové
společnosti (jako správce této obecní infrastruktury) souhlasí s připojením
xxxxxxxxxxxxxxxx k obencímu vodovodu a kanalizaci. Obec Telnice - jako vlastník
pozemku 3005 v k.ú. Telnice u Brna však vyzývá xxxxxxxxxxxxxxxxx k jednání o
podmínkách případného umístění jeho stavebního záměru na tomto obecním
pozemku – tyto podmínky budou upraveny vzájemnou smlouvou, která bude pro
tento účel připravena právními zástupcem obce Telnice. Zastupitelstvo obce
Telnice schvaluje úkol starostovi obce, aby spolu s právním zástupcem obce vedli
jednání s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o znění této smlouvy.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 6: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
8.2. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo výsledky přezkumu hospodaření obce za rok
2019 a také návrh závěrečného účtu a účetní závěrky obce Telnice za rok 2019.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí výsledky přezkumu hospodaření obce
za rok 2019 a také návrh závěrečného účtu a účetní závěrky obce Telnice za rok
2019 a schvaluje úkol místostarostovi obce vyvěsit na úřední desce a úkol
předsedovi finančního výboru, aby tyto dokumenty projednal s finančním
výborem.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 7: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
8.3. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo pořízení nového počítačového serveru FujitsuSiemens TX1330M4 s příslušenstvím pro ZŠ Telnice v celkové ceně hardwaru
a instalačních prací ve výši 68 809 Kč vč. DPH od společnosti Agerit (IČ: 26298848).
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Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje pořízení nového počítačového serveru
Fujitsu-Siemens TX1330M4 s příslušenstvím pro ZŠ Telnice v celkové ceně
hardwaru a instalačních prací ve výši 68 809 Kč vč. DPH od společnosti Agerit (IČ:
26298848). Softwarové licence si s ohledem na speciální podmínky pro školství
pořídí škola z vlastního rozpočtu.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 8: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
8.4. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo hromadnou licenční smlouvu veřejném
provozování č. VP_2020_61159 s OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním, z.s. (IČ: 63839997).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje hromadnou licenční smlouvu veřejném
provozování č. VP_2020_61159 s OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním, z.s. (IČ: 63839997) 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 úhradu zálohy ve výši 130 000 Kč na
připravovanou splečnou dotační žádost obcí – pořízení kompostérů a štěpkovače za
dotace OPŽP Dobrovolnému svazku obcí Region Cezava. S velkou pravděpodobností
bude významná část této zálohy obci vrácena (v příštím roce).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje úhradu zálohy ve výši 130 000 Kč na dotační
akci – pořízení kompostérů a štěpkovače za dotace OPŽP Dobrovolnému svazku
obcí Region Cezava.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 10: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
8.6. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k pořízení a
instalaci pamětní desky Františka Vykouřila. Po krátké diskuzi mezi zastupiteli byl
projeven ode všech zájem tento záměr ze strany obce podpořit. Zastupitelé dali najevo
souhlas s umístěním desky na budově OÚ s tím, že do příštího zasedání mají být
předloženy návrhy textu.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxx k pořízení
a instalaci pamětní desky Františka Vykouřila a pověřuje zastupitele obce úkolem
připravit do příštího zasedání návrh textu, na pamětní desku. Předpokládané
umístění pamětní desky je na budově Obecního úřadu.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 11: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
8.7. Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o poklesu daňových příjmů a nejistotě
dalšího vývoje vzhledem k přístupu Vlády ČR k obcím. Podobný pokles zaznamenaly i
další obce Regionu Cezava.
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Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o poklesu
daňových příjmů: jen za měsíc květen je pokles o 35%, za prvních pět měsíců pak pokles
o 9,5% oproti stejným časovým obdobím roku 2019.

8.8. Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice, že se obec připojila k tichému
protestu „Černý den pro obce“ formou vyvěšení černé vlajky (26. května 2020).
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce, že se obec
připojila k tichému protestu „Černý den pro obce“ formou vyvěšení černé vlajky (26.
května 2020) proti záměru státu použít pro prostředky z obecních rozpočtů pro
mimořádná kompenzační opatření.

8.9. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo informaci starosty obce o realizaci projektu
parkoviště v Nádražní čtvrti. Současně projednalo Příkazní smlouvu se společností
RENARDS, a.s. (IČ: 08737215) číslo A000018.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce, že realizaci
projektu parkoviště v Nádražní čtvrti je možné přesunout do příštího roku.
Současně schvaluje Příkazní smlouvu se společností RENARDS, a.s. (IČ: 08737215)
číslo A000018 a úkol starostovi obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 12: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
8.10. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh Licenční smlouvy s Českou televizí (IČ:
00027383) na jednoměsíční veřejné (internetové) promítání Medailonu Františka
Vykouřila za sjednanou jednorázovou odměnu za 500 Kč bez DPH. Film shlédlo do této
chvíle asi 500 osob.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje návrh Licenční smlouvy s Českou televizí (IČ:
00027383) na jednoměsíční veřejné (internetové) promítání Medailonu Františka
Vykouřila za sjednanou jednorázovou odměnu za 500 Kč bez DPH a úkol starostovi
obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 13: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
8.11. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo dodatek č. 6 Smlouvy o zajištění služeb pro
Českou poštu, s.p. č. 2017/14329 (IČ: 47114983), který umožní na telnické poště
nabídnout zákazníkům službu Balíkovna.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje dodatek č. 6 Smlouvy o zajištění služeb pro
Českou poštu, s.p. č. 2017/14329 (IČ: 47114983) a úkol starostovi obce dodatek
podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 14: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0).
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
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8.12. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo vyřazení sekačky na trávu Husqvarna (inv.
číslo: 440 – prodej), Laptopu - osobního počítače (Inv. číslo: 498 – zpětný odběr
elektrozařízení – sběrné místo obecního dvora) a tiskárny Canon LBP (inv. číslo: 609 –
zpětný odběr elektrozařízení – sběrné místo obecního dvora) z majetku obce Telnice.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje vyřazení sekačky na trávu Husqvarna (inv.
číslo: 440 – prodej), Laptopu - osobního počítače (Inv. číslo: 498 – zpětný odběr
elektrozařízení – sběrné místo obecního dvora) a tiskárny Canon LBP (inv. číslo:
609 – zpětný odběr elektrozařízení – sběrné místo obecního dvora) z majetku obce
Telnice.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 15: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
8.13. Místostarosta obce informoval zastupitele obce Telnice o průběhu realizace projektu
rekonstrukce komunikace Masarykovo nám. – ulička. Dále uvedel, že byla podána žádost
o kolaudační prohlídku. K předání stavby od firmy Swietelsky s.r.o. dojde v průběhu
příštího týdne.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci místostarosty obce o průběhu
realizace projektu rekonstrukce komunikace Masarykovo nám. – ulička.

8.14. Zastupitelstvo
obce
Telnice
projednalo
poskytnutí
obecní
dotace
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na akci Tennesse
Cup XI. formou dotace typu B ve výši 6 000 Kč a příslušnou Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice. Bohumila Hrazdírová se zeptala, zda posílají
nějaké vyúčtování. Starosta odpověděl, že každý příjemce obecní dotace je povinen ji
vyúčtovat.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje poskytnutí obecní dotace
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na akci Tennesse Cup
XI. formou dotace typu B ve výši 6 000 Kč a příslušnou Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice a úkol starostovi obce uvedenou
smlouvu uzavřít.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 16: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
8.15. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na prodej
obecního pozemku p.č. 1422/2 v k.ú. Telnice u Brna.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na
prodej obecního pozemku p.č. 1422/2 v k.ú. Telnice u Brna a schvaluje vyvěšení
záměru na jeho prodej a úkol místostarostovi obce záměr vyvěsit na úřední desce.
Současně vyzývá paní Kateřinu Kuklovou k úhradě kauce a podpisu čestného
prohlášení zájemce o koupi obecního pozemku.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 17: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení č. 17 bylo schváleno.
8.16. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost Restaurace U Laštůvků o pronájem
části obecního pozemku p.č. 189 o výměře 4 m2 v k.ú. Telnice u Brna.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí žádost Restaurace U Laštůvků o
pronájem části obecního pozemku p.č. 189 o výměře 4 m2 v k.ú. Telnice u Brna a
schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části tohoto pozemku a úkol
místostarostovi obce záměr zveřejnit na úřední desce.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 18: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
8.17. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost xxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem obecního
pozemku p.č. 1261 v k.ú. Telnice u Brna a také žádost pana xxxxxxxxxxxxxxx na
předčasné ukončení nájemní smlouvy na pronájem tohoto pozemku k 30.6.2020.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxx o
pronájem obecního pozemku p.č. 1261 v k.ú. Telnice u Brna a také žádost pana
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na předčasné ukončení nájemní smlouvy na pronájem
tohoto pozemku k 30.6.2020. Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o ukončení
Smlouvy o nájem obecního pozemku s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Zastupitelstvo obce Telnice dále schvaluje vyvěšení záměru na pronájem pozemku
p.č. 1261 v k.ú. Telnice u Brna a úkol místostarostovi obce záměr vyvěsit na úřední
desce.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 19: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
8.18. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Smlouvu č. 1030057589/002 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. (IČ: 28085400).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu č. 1030057589/002 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. 20: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
8.19. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Smlouvu č. 1030059282/002 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. (IČ: 28085400).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu č. 1030059282/002 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. 21: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
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8.20. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost o příspěvek na rekonstrukci kotelny v
budově telnické orlovny. Starosta obce vyzval přítomného starostu telnické jednoty orla
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, aby případně objasnil zastupitelům záměr rekonstrukce
kostelny. Starosta orla tak učinil a požádal zastupitele o podporu. Starosta obce navrhl
vzhledem k současné nejisté finanční situaci a také k historii schválených mimořádných
finančních darů obce, aby byl telnickému Orlu poskytnut mimořádný finanční dar ve výši
100 000 Kč. Nebyl podán žádný jiný návrh k hlasování.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 22:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí žádost o příspěvek na rekonstrukci
kotelny v budově telnické orlovny a schvaluje poskytnutí mimořádného
finančního daru ve výši 100 000 Kč Orlu jednotě Telnice (IČ: 49461141) a
příslušnou darovací smlouvu a úkol starostovi obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 22: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 1 (Hrazdírová).
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
8.21. Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice s informaci Vodárenské akciové
společnosti o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů
pro vodné a stočné pro obec Telnice za rok 2019.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci Vodárenské akciové společnosti
o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro
vodné a stočné pro obec Telnice za rok 2019. Toto vyúčtování je dle zákona č. 274/2001
Sb. zveřejněno na úřední desce v termínu: od 30.4.2020 do 5.6.2020.

8.22. Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice s informaci starosty obce o aktuálních
skladových zásobách hygienických pomůcek, přičemž v průběhu nouzového stavu byla
ze strany obce zajištěna dodávka pomůcek pracovníkům obecního úřadu (vč. čety),
školy, školky a dalších osob v telnické „první linii“ (např. prodavačky obchodu Jednota,
pan farář, lékařka apod.). Starosta obce dále zmínil, že některé sousední obce zvažují
pořízení hygienických pomůcek do rezervy pro případnou druhou vlnu, dokud jsou ceny
materiálu příznivé. Na to reagoval Pavel Zapletal s tím, že bavlněnou roušku už všichni
mají, navíc jednorázové roušky je zbytečné pořizovat. Obec by se měla primárně
postarat o své vlastní aktivity vč. podpory zřizovaných institucí. Doporučuje s ohledem
na aktuální skladové zásoby již další rezervu nepořizovat. Starosta obce se proto zeptal
zastupitelů, zda-li má někdo nějaký návrh k hlasování, nikdo se neozval.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o aktuální
skladových zásobách hygienických pomůcek (roušky, dezinfekce, rukavice)…

8.23. Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice informaci Palivového kombinátu Ústí
s.p. o výsledcích geologického průzkumu stavu starých ropných vrtů v k.ú. Telnice u Brna
s tím, že není nutné provést žádná nápravná sanační opatření.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci Palivového kombinátu Ústí s.p.
o výsledcích geologického průzkumu stavu starých ropných vrtů v k.ú. Telnice u Brna s
tím, že není nutné provést žádná nápravná sanační opatření.
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8.24. Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice informaci starosty obce, že se obec
úspěšně zapojila do charitativní sbírky „Klubíčka pro babičky“ seniorské organizace
ELPIDA a nasbírala asi 250 kg materiálu pro babičky v ČR.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce, že se obec
úspěšně zapojila do charitativní sbírky „Klubíčka pro babičky“ seniorské organizace
ELPIDA a nasbírala asi 250 kg materiálu pro babičky v ČR. Děkujeme manželům
Hebelkovým a Pavlovi Zapletalovi za zajištění odvozu dvou várek do Prahy.

8.25. Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice se závěry Kulturní komise o konání
kulturních a sportovních akcí do konce letošních letních prázdnin.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí závěry Kulturní komise o konání kulturních
a sportovních akcí do konce letošních letních prázdnin.

8.26. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo, na základě vyjádření kulturní komise,
uskutečnění letošních lunaparkových atrakcí na parkovišti u Sokolovny. Dříve bylo
žadateli vyhověno s tím, že se tato zábava uskuteční v době telnických hodů. Starosta
obce uvedl, že v letošním roce se tradiční hody s ohledem na mimořádná hygienická
opatření a rozhodnutí Sokola Telnice konat nebudou. Proto postrádá smyslu konání
lunaparkových akcí, když se hody neuskuteční, tradiční hodová mše sv. se nebude slavit
ani v kostele sv. Jana Křtitele – bude se jednat o titulání oslavu svátku patrona kostela
bez hodových souvislostí. Dále upozornil na to, že v současné době je vyžadováno
dodržování 2 metrových odstupů a také dezinfikace atrakcí po každém použití – to
nepovažuje za reálné dodržovat ze strany jakéhokoliv provozovatele atrakcí. Obává se o
morální spoluzodpovědnost obce v případě, že by se v důsledku této akce objevily
problémy s nakažením některých osob. Bohumila Hrazdírová konstatovala, že pokud
provozovatel zajistí dodržení všechy nařízených hygienických opatřenjí, byla by pro to,
aby zde mohl v předpokládaném termínu hostovat. Pavel Zapletal doporučuje, aby se
v této věci rozhodli sami rodiče tím, jestli své děti na kolotoče pošlou. Pavla Chovancová
zmínila, že obec v této věci také nese riziko toho, pokud by se zde skutečně něco stalo.
Leona Bímová uvedla, že vzhledem k tomu, že byly zrušeny hodové akce v sokolském
areálu, lunapark Kočka by do Telnice letos nezvala. Starosta obce tedy po diskuzi dal
hlasovat o návrhu souhlasu s letošním hostováním Lunaparku Kočka.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 23:
Zastupitelstvo obce Telnice souhlasí s letošním hostováním Lunaparku Kočka
v době zrušených telnických hodů za podmínky dodržení hygienických předpisů
dle nařízení vlády.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 23: pro 4 hlasy (Dudák, Zapletal, Langer,
Hrazdírová), proti 4 (Chovancová, Sobotková, Kroutil, Bímová), zdržel se 3 (Gabrhel,
Blaženka, Vybíral).
Usnesení č. 23 nebylo schváleno.
8.27. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost xxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci špatného
technického stavu krajnice na ulici Palackého.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 24:
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Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí stížnost xxxxxxxxxxxxxxxxxx a
postupuje ji k řešení správci komunikace SUS JMK.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 24: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 24 bylo schváleno.
8.28. Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice s dopisem hejtmana JMK k problematice
krajských dotací v letošním roce s ohledem na mimořádnou situaci.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí dopis hejtmana JMK k problematice
krajských dotací v letošním roce s ohledem na mimořádnou situaci.

8.29. Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice o aktuální situaci k přípravě studie
dopravního radaru s tím, že očekává na příštím zasedání návštěvu zástupce společnosti
DOSIP, která připravuje studii proveditelnosti.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o aktuální situaci
k přípravě studie dopravního radaru.

8.30. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost Linky bezpečí o poskytnutí finanční
podpory ve výši 7 500 Kč na její provoz.
Starosta obce podal návrh usnesení č. 25:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí Žádost Linky bezpečí o poskytnutí
finanční podpory ve výši 7 500 Kč na její provoz. Zastupitelstvo obce Telnice
neschvaluje žádost Linky bezpečí.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 25: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 25 bylo schváleno.
Starosta obce vyvěsí na obecní venkovní nástěnku letáček s nabídkou Linky bezpečí.

8.31. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost Společnosti pro ranou péči, pobočka
Brno (IČ: 75094924) a poskytnutí finančního daru ve výši 10 400 Kč a příslušnou darovací
smlouvu.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 26:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje žádost Společnosti pro ranou péči, pobočka
Brno (IČ: 75094924) a poskytnutí finančního daru ve výši 10 400 Kč a příslušnou
darovací smlouvu. Současně schvaluje úkol starostovi obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 26: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 26 bylo schváleno.
8.32. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo rozpočtové opatření č. 02/2020.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 27:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje rozpočtové opatření č. 02/2020.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 27: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 27 bylo schváleno.
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8.33. Starosta obce poděkoval všem dobrovolníkům, kteří pomohli s demontáží sportovní
haly, přičemž doplnil, že při realizaci této brigády byly dodrženy všechny v té době platné
hygienické opatření.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí poděkování starosty obce všem
dobrovolníkům, kteří pomohli s demontáží sportovní haly.
8.34. Starosta obce pozval na Tenisový turnaj ve čtyřhře (30. 5.), na sběr železného šrotu
(6.6.), na tenisovou školu pro děti (1.6.), na kurz první pomoci (17.6.), na kurz hygienické
minimum (11.6.), na filmové léto (29.6.-1.7.), na Legiovlak 2020 (9.-11.10.).
8.35. Starosta uvedl bod programu „Diskuze“ a vyzval přítomné, aby se případně do vyhlášené
diskuze přihlásili. Žádný zastupitel ani zástupce veřejnosti se do diskuze nepřihlásil.
8.36. Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice o předběžném termínu příštího
zasedání Zastupitelstva obce Telnice – 25. června 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 – 25. června 2020 od 18 hodin
v zasedací místnosti OÚ Telnice.
Na závěr zasedání starosta obce poděkoval přítomným za účast. Zasedání zastupitelstva
obce bylo ukončeno v 20:30. V průběhu zasedání bylo přítomno 11 členů zastupitelstva obce
– viz příloha č.1 zápisu (prezenční listina).

Zapisovatel:

Jan Dudák

Ověřovatelé: Adam Langer

Starosta:

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

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

Pavla Chovancová

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

František Kroutil

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

