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Z Á P I S č. 22 / 20
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 26. 11. 2020
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce v 18:05 hod. Na začátku zasedání bylo
přítomno 11 členů zastupitelstva obce z toho 3 se účastnilli distančně. Starosta obce se dotázal
zastupitelky Bohumily Hrazdírové, zda-li hodlá zasedání nahrávat, ta svůj záměr nepotvrdila.
Veřejnost byla na začátku zasedání zastoupena 2 občany. Díky mimořádným hygienickým
opatřením si zastupitelé sedli tak, aby dodrželi minimální vzdálenosti 2 metrů mezi sebou.
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 17. 11. 2020, sejmuta bude
27. 11. 2020. Zápis z předchozího jednání byl ověřen (ověřovatelé: Bohumila Hrazdírová,
Lenka Sobotková). 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) Návrh rozpočtu obce Telnice na rok 2021
5) Návrh střednědobého výhledu obecního rozpočtu pro roky 2021-2023
6) Veřejná zakázka – V 00451 – výstavba parkoviště P+R
7) Různé
Starosta obce Telnice přednesl návrh na doplnění o jednotlivé body v bodě 7) Různé:
Návrhy rozpočtu DSO Region Cezava
Členské příspěvky DSO Region Cezava na rok 2021
Prodej pozemku p.č. 1420 v k.ú. Telnice u Brna
Prodej pozemku p.č. 21/6 v k.ú. Telnice u Brna
Pronájem pozemků p.č. 693, 694, 695 v k.ú. Telnice u Brna
Žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pozemky v areálu bývalého VKT Měnín
Žádost včelařů
Příspěvek na dopravní nadstandard 2021
Odstranění vedení VVN č. 280
Dočasné odnětí pozemku ZUPFL
Ocenění pozemků pro úpravu vlastnických vztahů u rozvodny ČEPS
KTS Ekologie - návrh podmínek na 2021
Dřevěné doplňky do parku v Nádražní čtvrti
Návrh smlouvy s dotační agenturou
Oprava asfaltových cest
Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.
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Dodatek č. 7 smlouvy s Českou poštou
Pochvala pro pracovnice telnické pošty
VAS –dodatek č. 17
Rozpočtové opatření
PODĚKOVÁNÍ
INFORMACE
POZVÁNKY
DISKUZE
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN PŘÍŠTÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TELNICE
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje navržený program jednání a doplnění o další
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
Pavla Zapletala 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 Pavla Zapletala a Pavlu Chovancovou.
 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 – podepsat Darovací smlouvu s obcí Telnice (okr. Ústí nad Labem, IČ:
00267074) na sněžnou frézu YANNMAR YSR 765C a dar předat. – Odloženo do konce roku
2020.
2.2. Starosta obce – jednat se ZD Sokolnice o podmínkách zřízení polních cest ve zvažovanch
lokalitách. – Zatím neproběhlo.
2.3. Starosta obce – podepsat Smlouvu o nájmu části obecního pozemku p.č. 4736 v k.ú.
Újezd u Brna. – Trvá, Město Újezd u Brna se zatím neozvalo.
2.4. Starosta obce – podepsat Darovací smlouvu ve výši 20 000 Kč od pana
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. – zatím nesplněno.
2.5. Místostarosta obce – vyvěsit záměr na směnu obecních pozemků p.č. 1023/48, 1023/50
a 1558 v k. ú. Telnice u Brna na úřední desce. – nesplněno, probíhá úprava GP.
2.6. Předseda finančního výboru – projednat cenové podmínky prodeje pozemků pod
garážemi v Nádražní čtvrti. – Splněno, více bude v diskuzi v Různém.
2.7. Místostarosta obce – vyvěsit Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Telnice pro
roky 2021 – 2023. – Splněno.
2.8. Starosta obce – připravit podklady k projednání konkrétního záměru na dřevěné prvky
do Parku v Nádražní čtvrti. – Splněno.
2.9. Starosta obce – podepsat darovací smlouvu s Domovem Matky Rosy – domov pro
seniory. – Splněno.
2.10. Starosta obce – podepsat Darovací smlouvu s Diecézní charitou Rajhrad. – Splněno.
2.11. Starosta obce – podepsat Darovací smlouvu s panem Sobotkou. – Splněno.
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2.12. Starosta obce – podepsat Darovací smlouvu s panem Králem. – Splněno.
2.13. Starosta obce – podepsat Darovací smlouvu s paní Hoškovou. – Splněno.
2.14. Starosta obce – oslovit písemně pronajímatele restauračních prostor k odpuštění
jednoho měsíčního nájmu. – Splněno, starosta obce zmínil, že vlastník restaurace U
Laštůvků vyjde obecnímu dopisu vstříc a jeden měsíční nájem svému nájemníkovi odpustí
ze svých prostředků.
2.15. Starosta obce – podepsat Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem č. BP-20/081. – Splněno.
2.16. Místostarosta obce – vyvěsit návrh rozpočtu Obce Telnice pro rok 2021 na úřední desce.
– Splněno.
3. Došlá pošta
3.1. TopGis, s.r.o. - Nabídka inventarizace majetku. TEL-1269/2020-Dr.
3.2. Jihomoravský kraj - Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení výjimky. TEL1270/2020-Dr.
3.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxx - Žádost o odkoupení pozemku. TEL-1298/2020-DuJ.
3.4. Domov Matky Rosy – Poděkování. TEL-1299/2020-Dr.
3.5. Jihomoravský kraj - Informace z MF ČR - úprava vzorů rozhodnutí o změně povolení k
umístění herního prostoru. TEL-1341/2020-Dr.
3.6. TRANSENERGY s.r.o. - Žádost o vyjádření majitelů lesních pozemků v ochranném pásmu
vedení. TEL-1348/2020-Dr.
3.7. Stavební úřad Sokolnice – Sdělení SP sport. Hala p.p.č.731,. k.ú. Telnice u B. Obec Telnice
- noví účastníci řízení. TEL-1358/2020-DuJ.
3.8. Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Sokolnice - Žádost o finanční podporu
činnosti - Český svaz včelařů , o.s. TEL-1373/2020-Dr.
3.9. KORDIS JMK, a.s. - Příspěvek na financování nadstandardu dopravní obslužnosti IDS JMK
na rok 2021. TEL-1380/2020-Dr.
4. Návrh rozpočtu obce Telnice pro rok 2021
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo rozpočet obce Telnice pro rok 2021.
Místostarosta obce sdělil, že k vyvěšenému návrhu obecního rozpočtu nikdo nepodal žádnou
připomínku ani jiný návrh. Starosta obce vyzval ještě přítomné zastupitele i veřejnost
k předložení návrhů či připomínek, avšak nikdo nereagoval.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje rozpočet obce Telnice pro rok 2021.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 3: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5. Návrh střednědobého výhledu obecního rozpočtu pro roky 2021 - 2023
Zastupitelstvo obce projednalo střednědobý výhled rozpočtu obce Telnice pro roky 2021-2023.

Místostarosta obce sdělil, že k vyvěšenému návrhu střednědobého výhledu obecního
rozpočtu nikdo nepodal žádnou připomínku ani jiný návrh. Starosta obce vyzval ještě

Zasedání zastupitelstva obce Telnice
26. 11. 2020

Zápis č.22/20

Strana 4

přítomné zastupitele i veřejnost k předložení návrhů či připomínek, avšak nikdo
nereagoval.
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. Veřejná zakázka – V 00451 – výstavba parkoviště P+R
Místostarosta obce informoval zastupitele obce Telnice o průběhu Veřejné zakázky „V
00451 – výstavba parkoviště P+R“ a odhadovaných termínech pro předložení nabídek a
pro zasedání Hodnoticí komise.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informace místostarosty obce o průběhu
Veřejné zakázky „V 00451 – výstavba parkoviště P+R“ a odhadovaných termínech pro
předložení nabídek a pro zasedání Hodnoticí komise.

7. Různé
7.1. Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o návrhu rozpočtu DSO Region Cezava
pro rok 2021 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu DSO Region Cezava na roky
2022-2024.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Region Cezava pro rok
2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Region Cezava na roky 2022-2024.
7.2. Zastupitelstvo obce projednalo členský příspěvek DSO Region Cezava (71181199) pro
rok 2021 ve výši 27 506 Kč.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje členský příspěvek DSO Region Cezava
(71181199) pro rok 2021 ve výši 27 506 Kč.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 5: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
7.3. Zastupitelstvo obce projednalo prodej pozemku p.č. 1420 v k.ú. Telnice u Brna o výměře
18 m2 za cenu 3 600 Kč paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Místostarosta obce sdělil, že k vyvěšenému záměru nebyly podány žádné námitky ani
návrhy.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje prodej pozemku p.č. 1420 v k.ú. Telnice u Brna
o výměře 18 m2 za cenu 3 600 Kč paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a příslušnou kupní smlouvy a úkol starostovi obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 6: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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7.4. Zastupitelstvo obce projednalo prodej obecního pozemku p.č. 21/6 v k.ú. Telnice u Brna
o výměře 23 m2, který vznikne na základě geometrického plánu číslo 1026-31/2016
oddělením od pozemku parc. č. 21/3 v k.ú. Telnice u Brna za cenu 16 100 Kč panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Místostarosta obce sdělil, že k vyvěšenému záměru nebyly podány žádné námitky ani
návrhy.
7.5. Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 21/6 v k.ú.
Telnice u Brna o výměře 23 m2, který vznikne na základě geometrického plánu číslo
1026-31/2016 oddělením od pozemku parc. č. 21/3 v k.ú. Telnice u Brna za cenu 16
100 Kč panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
a příslušnou kupní smlouvu a úkol starostovi obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 7: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 1 (Chovancová).
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
7.6. Zastupitelstvo obce projednalo pronájem obecních pozemků p.č. 693 (výměra 67m2),
694 (výměra 23m2), 695 (výměra 207 m2) v k.ú. Telnice u Brna, za celkovou roční výši
nájemného 119 Kč xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Místostarosta obce sdělil, že
k vyvěšenému záměru nebyly podány žádné námitky ani návrhy.
7.7. Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje pronájem obecních pozemků p.č. 693 (výměra
67m2), 694 (výměra 23m2), 695 (výměra 207 m2) v k.ú. Telnice u Brna, za celkovou
roční výši nájemného 119 Kč xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a příslušnou Smlouvu
o nájmu obecního pozemku s účinností od 1. 12. 2020 a úkol starostovi obce
smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 8: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
7.8. Starosta obce předal slovo panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx, aby zastupitelům, představil svou
žádost. Pan xxxxxxxxxxxx požádal zastupitele o odkoupení obecních pozemků p.č. 681,
682, 685, 686, 698 v k. ú. Telnice u Brna, které se nacházejí za domem jeho rodičů.
Pozemky chce využít k rozšíření zahrady a nemá v úmyslu na nich v budoucnu stavět.
Starosta obce navrhuje první získat stanovisko Povodí Moravy nejen k tomuto záměru,
ale k celé lokalitě k možnosti prodeje obecních zahrad. Dále doporučuje vyčleněním
nezpevněné cesty zajistit obslužnost kolem Zlatého potok a zahrad.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje úkol starostovi obce, aby prověřil stanovisko
Povodí Moravy ohledně přípdné změny vlastnických vztahů u zahrádek mezi ulicí
U Rybníka a Zlatým potokem.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 9: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
7.9. Zastupitelstvo obce projednalo cenový odhad ing. Daniela Šrámka na cenu obvyklou
obecních pozemků v areálu VKT Měnín.
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Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí cenový odhad ing. Daniela Šrámka na
cenu obvyklou obecních pozemků v areálu VKT Měnín i reakci firmy
Electronic Waste Recycling s.r.o. a současně schvaluje nabídku obecních pozemků
v areálu VTK k prodeji za odhadní cenu.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 10: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
7.10.
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost Českého svazu včelařů, o.s. – základní
organizace Sokolnice (IČ: 72024739). Starosta obce potvrdil dobrou spolupráci, zvláště
v letošním roce ve věci výsadby stromů a navrhl poskytnout finanční dar ve výši 10 000
Kč. Bohumila Hrazdírová navrhla, aby se do Telnického zpravodaje zveřejnila informace
o činnosti včelařů a také výzva k jejich podpoře ze strany místních obyvatel. Zastupitel a
redaktor Telnického zpravodaje Jan Vybíral potvrdil, že pokud se text článku podaří
připravit do 1 dne, může se vložit do rozpracovaného vánočního vydání – starosta obce
se pokusí dohodnout se včelaři.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje finanční dar ve výši 10 000 Kč Českému
svazu včelařů, o.s. – základní organizace Sokolnice (IČ: 72024739) a příslušnou
darovací smlouvu a úkol starostovi obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 11: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
7.11.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o připravovaném plánu ČEPS na
odstranění vedení VVN č. 280 (nejen) v naší obci.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o připravovaném
plánu ČEPS na odstranění vedení VVN č. 280 (nejen) v naší obci.

7.12. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost společnosti TRANSENERGY s.r.o. (IČ:
29152445), který zastupuje společnost ČEPS a.s., ve věci dočasného odnětí obecního
pozemku p.č. 1158/64 v k.ú. Telnice u Brna z evidence pozemků určených k plnění
funkce lesa.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje žádost společnosti TRANSENERGY s.r.o. (IČ:
29152445), který zastupuje společnost ČEPS a.s., ve věci dočasného odnětí
obecního pozemku p.č. 1158/64 v k.ú. Telnice u Brna z evidence pozemků
určených k plnění funkce lesa.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 12: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
7.13.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o Znaleckém posudku č. 3856-49/20
k ocenění obecních pozemků.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí Znalecký posudek č. 3856-49/20 k ocenění
obecních pozemků.
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7.14.Zastupitelstvo obce Telnice projednalo aktualizované znění Přílohy č. 2 Smlouvy
č. 20/10 o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Telnice pro rok 2021
s společností KTS Ekologie s.r.o. (IČ: 28310942). Zastupitelé se již dříve dohodli, že výši
PDO pro rok 2021 zachovají dle stávajího stavu – 400 Kč/občana.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje aktualizované znění Přílohy č. 2 Smlouvy č.
20/10 o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Telnice pro rok 2021
s společností KTS Ekologie s.r.o. (IČ: 28310942).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 13: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
7.15.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o předběžném rozpočtu pro dotační
žádost na ministerstvo pro místní rozvoj. Dále starosta obce informoval zastupitele o
tom, že podaná žádost v Programu rozvoje venkova ve věci Podpory budování a obnovy
míst aktivního a pasivního odpočinku je dle konzultace s dotační agenturou v souladu s
koncepčním rozvojovým dokumentem obce Telnice s názvem Program rozvoje obce
Telnice pro období 2017-2022.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí předběžný rozpočet pro dotační žádost na
ministerstvo pro místní rozvoj. Současně bere na vědomí informaci starosty obce o
tom, že podaná žádost v Programu rozvoje venkova ve věci Podpory budování a
obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku je dle konzultace s dotační agenturou v
souladu s koncepčním rozvojovým dokumentem obce Telnice s názvem Program
rozvoje obce Telnice pro období 2017-2022.
7.16.
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Příkazní smlouvu č. SML-Z-M-20-842 se
společností Deregio Tender, s.r.o. (IČ: 02122855).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Příkazní smlouvu č. SML-Z-M-20-842 se
společností Deregio Tender, s.r.o. (IČ: 02122855) a současně záměr podání dotační
žádosti u Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Vybudování míst aktivního a
pasivního odpočinku v obci Telnice.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 14: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
7.17.
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo opravu asfaltových komunikací v Telnici –
asfaltová polní cesta okolo Zlatého potoka směr Měnín a koncová část ulice Hliníky
xxxxxxxxxxxxxxxxx za celkovou cenu 135 520 Kč vč. DPH od společnosti Grande solution
s.r.o. (IČ: 01767526).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje opravu asfaltových komunikací v Telnici –
asfaltová polní cesta okolo Zlatého potoka směr Měnín a koncová část ulice
Hliníky xxxxxxxxxxxxxxxx za celkovou cenu 135 520 Kč vč. DPH od společnosti
Grande solution s.r.o. (IČ: 01767526) a úkol starostovi obce tyto opravy objednat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 15: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení č. 15 bylo schváleno.
7.18.
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Sazebník úhrad za poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů pro rok 2021.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 16: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
7.19.
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění služeb
pro Českou poštu, s.p. číslo 2017/14329 s Českou poštou, s.p. (IČ: 47114983) –
v souvislosti s prodejem dálničních známek.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění služeb
pro Českou poštu, s.p. číslo 2017/14329 s Českou poštou, s.p. (IČ: 47114983).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 17: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
7.20.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o pochvale práce pracovnic telnické
Pošty Partner.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o pochvale práce
pracovnic telnické Pošty Partner.
7.21. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Dodatek č. 17 ke smlouvě o zavedení a
následném vedení majetkové a provozní evidence a o jejím předávání se společností
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČ: 49455842).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Dodatek č. 17 ke smlouvě o zavedení a
následném vedení majetkové a provozní evidence a o jejím předávání se
společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČ: 49455842).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 18: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
7.22. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo schvaluje rozpočtové opatření č. 06/2020.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje rozpočtové opatření č. 06/2020.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 19: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
V 19:34 se z jednání zastupitelstva obce odhlásila členka zastupitelstva obce Leona
Bímová z dálkového připojení, od této chvíle bylo přítomno 10 členů zastupitelstva obce.
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7.23.
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo příspěvek na financování nadstandardu
dopravní obslužnosti IDS JMK na rok 2021 ve výši 14 046 Kč.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje příspěvek na financování nadstandardu
dopravní obslužnosti IDS JMK na rok 2021 ve výši 14 046 Kč.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 20: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
7.24.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o poděkování ředitelky rajhradského
Domova pro seniory Matky Rosy za věcné i finanční dary.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí poděkování ředitelky rajhradského
Domova pro seniory Matky Rosy.

7.25.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o nové vánoční pohlednici obce
Telnice, o Obecním stolním kalendáři, který je právě v tisku a vyjde 9. prosince 2020 a
bude se prodávat za cenu 100 Kč vč. DPH, o nové brožuře telnického KLASu v nákladu
500 ks (propagační předmět obce), o Vánoční sbírce hraček pro Klokánek, o službách
pohřební služby Nohel.
7.26.Starosta obce pozval přítomné na akci Staňme se světélky a rozsviťme Telnici, kterou
pořádá Telnické sluníčko (25. – 28. 11.) a na možnost využít novou službu SENIOR TAXI
pro telnické občany.
Diskuze
Starosta uvedl bod programu „Diskuze“ a vyzval přítomné, aby se případně do vyhlášené
diskuze přihlásili. Přihlásil se předseda finančního výboru, který informoval zastupitele
obce o doporučení finančního výboru stanovit, pro prodej pozemků pod garážemi, cenu
200 kč/m2 jako cenu obvyklou v daném čase a místě. Za tuto cenu se již prodávaly
pozemky pod garážemi ostatním majitelům garáží v květnu tohoto roku.
Předpokládaný termín příštího zasedání ZO Telnice
Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice o předběžném termínu příštího
zasedání Zastupitelstva obce Telnice – 17. prosince 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 – 17. prosince 2020 od 18 hodin
v zasedací místnosti OÚ Telnice.
Na závěr zasedání starosta obce poděkoval přítomným i vzdáleně připojeným
zastupitelům za účast. Zeptal se jich, jestli zasedání proběhlo v pořádku, jestli neměli nějaké
technické problémy. Všichni odpověděli, že neměli žádné technické potíže a veřejné jednání
proběhlo bez komplikací. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 20:03. V průběhu
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zasedání bylo přítomno 11 členů zastupitelstva obce (z toho 3 distančně) – viz příloha č.1
zápisu (prezenční listina).

Zapisovatel:

Jan Dudák

Ověřovatelé: Pavla Chovancová

Starosta:

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

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

Pavel Zapletal

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

František Kroutil

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

