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Z Á P I S č. 23 / 20
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 17. 12. 2020
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce v 18:00 hod. Na začátku zasedání bylo
přítomno 9 členů zastupitelstva obce z toho 2 se účastnilli distančně. Starosta obce se dotázal
přítomných, zda-li někdo hodlá zasedání nahrávat, nikdo vč. veřejnosti svůj záměr neohlásil.
Veřejnost byla na začátku zasedání zastoupena 1 občanem. 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 7. 12. 2020, sejmuta bude
18. 12. 2020. Zápis z předchozího jednání byl ověřen (ověřovatelé: Pavla Chovancová, Pavel
Zapletal). Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
č. 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva obce – z toho 2 distančně (z celkového
počtu 11 všech členů zastupitelstva obce, takže zastupitelstvo obce je usnášeníschopné dle
§92 odst. 3 zákona o obcích 128/2000 Sb.).
Program jednání uvedený na pozvánce:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Došlá pošta
4) Veřejná zakázka – V 00451 – výstavba parkoviště P+R
5) Prodej obecního pozemku p. č. 1416 v k.ú. Telnice u Brna
6) Prodej obecního pozemku p. č. 1421 v k.ú. Telnice u Brna
7) Různé
Starosta obce Telnice přednesl návrh na doplnění o jednotlivé body v bodě 7) Různé:
Dar na aktivity pro seniory
Cyklostezka do Nádražní čtvrti
Dodatek ke smlouvě s Intarem
Dotační agentura - zděná sportovní hala
Žádost o pronájem části obecního pozemku p.č. 625
Neinvestiční příspěvek DSO Region Cezava - pojištění Kooperativa
Žádost Kinematografu bratří Čadíků
Zástupci za zřizovatele ve školské radě
Vánoční osvětlení lípy
Žádost obce Nesvačilka
VAS - Dodatek č. 15
Sněžná fréza
xxxxxxxxxxxxxx - Plánovací smlouva
Sdělení xxxxxxxxxxxxxxxxx
Finanční dary - telnickým organizacím
Práce pracovní čety v zimním období
Oprava kříže na ul. Palackého
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Sypač písku a soli
Ekologická likvidace plevele
Pozemky v areálu bývalého VKT Měnín
Podnět xxxxxxxxxxxx
Rozpočtové opatření
Odůvodnění PFO 2020
Pověření starosty obce
Mimořádná odměna pro starostu obce
INFORMACE
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 9 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 Vladimíra Blaženku. 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 Vladimíra Blaženku.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 2: pro 9 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. – Splněno.
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.
2.4. Starosta obce – podepsat Darovací smlouvu ve výši 20 000 Kč od pana
xxxxxxxxxxxxxxxxxx. – 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. Starosta obce – Podapsat kupní smlouvu s paní xxxxxxxxxxxxxxxxx. – Splněno.
2.7. Starosta obce – Podapsat kupní smlouvu s panen xxxxxxxxxxxxxxxx. – Splněno.
2.8. Starosta obce – Podapsat nájemní smlouvu s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. –
Splněno.
2.9. Starosta obce – Prověřit stanovisko Povodí Moravy ohledně zahrádek mezi ulicí U
Rybníka a Zlatým potokem. – Dopis odeslán, čekáme na odpověď.
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2.10. Starosta obce – podepsat darovací smlouvu s Českým svazem včelařů, o.s. – základní
organizace Sokolnice. – Splněno.
2.11. Starosta obce – objednat opravy místních komunikací od společnosti Grande solution
s.r.o. – Splněno

3. Došlá pošta
3.1. Městský úřad Šlapanice – Oznámení o zahájení stavebního řízení - úprava zpevněných
ploch a oplocení Telnice. TEL-1406/2020-Dr.
3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx – Sdělení. TEL-1408/2020-Dr.
3.3. xxxxxxxxxxxxx - Předání mimořádného čísla Strážné věže. TEL-1417/2020-Dr.
3.4. Městský úřad Šlapanice - Zpomalovací polštář Telnice. TEL-1431/2020-Dr.
3.5. Stavební úřad Sokolnice – Rozhodnutí - dodatečné povolení - montážní hala na p.p.č.
1080/48. TEL-1434/2020-Dr.
3.6. Městský úřad Šlapanice - MOU/zastavení řízení/částečné zrušení vodního díla/čerpací
stanice Čáslava. TEL-1436/2020-Dr.
3.7. xxxxxxxxxxxxxxxxxx - Výzva k neoprávněnému úmyslnému zasahování do cizího majetku.
TEL-1443/2020-Dr.
3.8. Stavební úřad Sokolnice - Kolaudační souhlas VN4, přip. TTO service_k.ú. Telnice u B.
TEL-1450/2020-Dr
3.9. GasNet, s.r.o. - Informace o změně výše regulovaného nájemného za plynárenské
zařízení od 1.1.2021. TEL-1464/2020-Dr.
3.10.Diecézní charita Brno - Žádost o změnu podmínek. TEL-1485/2020-Dr.
3.11.Městský úřad Šlapanice - Oznámení společného povolení - Telnice prodloužení ul. Lány.
TEL-1488/2020-Dr.
3.12.Městský úřad Šlapanice – Sdělení k projektu Telnice usekové měření rychlosti
Palackého. TEL-1491/2020-Dr.
3.13.Stavební úřad Sokolnice - Stavební povolení SP sport. Hala p.p.č.731,. k.ú. Telnice u B.
Obec Telnice. TEL-1500/2020-Dr.
3.14.xxxxxxxxxxxxxxxxx - Žádost o pronájem části obecního pozemku. TEL-1507/2020-Dr.
3.15. EKOKOM - Změna sazebníku. TEL-1518/2020-Dr.
4. Veřejná zakázka – V 00451 – výstavba parkoviště P+R
Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o průběhu veřejné zakázky V-001451
– výstavba parkoviště P+R.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o průběhu veřejné
zakázky V-001451 – výstavba parkoviště P+R.

5. Prodej obecního pozemku p. č. 1416 v k.ú. Telnice u Brna
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Zastupitelstvo obce projednalo prodej pozemku p.č. 1416 v k.ú. Telnice u Brna o výměře 20m2
panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. K vyvěšenému
záměru na prodej pozemku se nikdo nevyjádřil.

Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje prodej pozemku p.č. 1416 v k.ú. Telnice u Brna
o výměře 20m2 panu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 4 000 Kč a příslušnou kupní smlouvu a úkol
starostovi obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 3: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
6. Prodej obecního pozemku p. č. 1421 v k.ú. Telnice u Brna
Zastupitelstvo obce projednalo prodej pozemku p.č. 1421 v k.ú. Telnice u Brna o výměře 18m2
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
K vyvěšenému záměru na prodej pozemku se nikdo nevyjádřil.

Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje prodej pozemku p.č. 1421 v k.ú. Telnice u Brna
o
výměře
18m2
paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 3 600 Kč a příslušnou
kupní smlouvu a úkol starostovi obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 4: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

7. Různé
7.1. Zastupitelstvo obce projednalo přijetí finančního daru ve výši 10 000 Kč od společnosti
TBS – Truck Bus Servis, a.s. (IČ: 25537890) na úhradu nákladů spojených se sociálními
aktivitami a péčí o telnické seniory.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje přijetí finančního daru ve výši 10 000 Kč od
společnosti TBS – Truck Bus Servis, a.s. (IČ: 25537890) na úhradu nákladů
spojených se sociálními aktivitami a péčí o telnické seniory a příslušnou darovací
smlouvu.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 5: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
7.2. Zastupitelstvo obce projednalo předložený záměr na realizaci vsakovací plochy
k projektu cyklostezky do Nádražní čtvrti, přičemž obec potřebuje zajistit směnu
zemědělského pozemku tak, aby tuto plochu mohla vybudovat na projektovaném místě.
Proto starosta obce projednal možnost směny pozemku p.č. 3700 v k.ú. Telnice u Brna
o výměře 1 365 m2 ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, který je ochoten obci (v
reakci na svou předchozí nabídku) pozemek odprodat. Zastupitelé se k návrhu
nevyjadřovali, ozval se však přítomný xxxxxxxxxxxxxxx, který doporučil prověřit možnost
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využítí staršího melioračního vedení, které by mělo být použitelné pro svedení dešťové
vody do potoka. Na to starosta reagoval tím, že se nedomnívá, že by v této části obce
nějaké starší meliorační řešení existovalo a pokud ano, musela by obec jednat
s dotčenými vlastníky pozemků proto, aby mohla vodu do tohoto potrubí svést. Proto
nadále navrhuje vyřešit situaci směnou pozemků.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje pořízení pozemku p.č. 3700 v k.ú. Telnice u
Brna o výměře 1 365 m2 od pana xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 136 500 Kč a příslušnou Kupní smlouvu.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 6: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
V 18:29 se na jednání zastupitelstva obce dostavil člen zastupitelstva obce Adam Langer,
od této chvíle bylo přítomno 10 členů zastupitelstva obce.
7.3. Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o dílo se společností RENARDS, a.s. (IČ:
08737215), která připravila nabídku na administrování dotační žádosti pro sportovní
halu.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o dílo se společností RENARDS, a.s.
(IČ: 08737215) a úkol starostovi obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 7: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 1 (Vybíral).
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
7.4. Zastupitelstvo obce projednalo návrh dodatku č. 2 Smlouvy o dílo se společností INTAR
a.s. (IČ: 25594443), starosta obce vysvětlil důvody vedoucí k tomuto návrhu: s ohledem
na dlouhé projednávání projektu sportovní haly je nutné dát smlouvu do časového
souladu s realitou.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy o dílo se společností
INTAR a.s. (IČ: 25594443).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 8: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
V 18:35 se na jednání zastupitelstva obce dostavil člen zastupitelstva obce Pavel Zapletal,
od této chvíle bylo přítomno 11 členů zastupitelstva obce.
7.5. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o pronájem části obecního pozemku p.č. 625
v k.ú. Telnice u Brna o výměře 40 m2.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části
obecního pozemku p.č. 625 v k.ú. Telnice u Brna o výměře 40 m2 a úkol
místostarostovi obce záměr vyvěsit na úřední desce.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 9: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení č. 9 bylo schváleno.
7.6. Zastupitelstvo obce projednalo úhradu neinvestičního příspěvku DSO Region Cezava ve
věci pojištění Kooperativa ve výši 12 600 Kč.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje úhradu neinvestičního příspěvku DSO
Region Cezava ve věci pojištění Kooperativa ve výši 12 600 Kč.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 10: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
7.7. Zastupitelstvo obce projednalo žádost Kinematografu bratří Čadíků o spolupráci v roce
2021. Pavel Zapletal konstatoval, že tři promítací dny dostačují pro potřeby naší obce.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje žádost Kinematografu bratří Čadíků
(IČ: 25525620) o spolupráci v roce 2021 při realizaci projektu Filmové léto 2021 a
maximální počet promítacích dnů: 3.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 11: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
7.8. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo výběr svých zástupců za zřizovatele ve školské
radě Základní školy a Mateřské školy Telnice pro příští období. Starosta obce
konstatoval, že stávající zástupci zřizovatele mají zájem dále pokračovat. Dotázal se
přítomných, zda má zájem někdo jiný se v této věci angažovat a navrhnout jiného
zástupce. Nikdo žádnou nabídku nepředložil.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Jana Vybírala a Františka Kroutil jako své
zástupce za zřizovatele ve školské radě ZŠ a MŠ Telnice, p.o. pro příští období.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 12: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
7.9. Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o nedobrém technickém stavu
vánočního osvětlení lípy na Masarykově náměstí. V diskuzi se zastupitelé vyjadřovali
k různým možnostem řešení a shodli se na tom, že tuto záležitost projednají v průběhu
příštího roku, v tomto zimním období se již žádný nákup nového osvětlení konat nebude.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o nedobrém
technickém stavu vánočního osvětlení lípy na Masarykově náměstí. Oprava se již
ekonomicky nevyplatí.

7.10. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost obce Nesvačilka na úhradu dvou jízd
(z celkových pěti) autobusové dopravy telnických účastníků divadelních přestavení
v Boleradicích v roce 2021. Jan Vybíral se zeptal, jakým způsobem probíhá úhrada těchto
nákladů. Starosta obce sdělil, že obec Telnice má poměrné zastoupení účastníků těchto
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divadelních výjezdů v poměru zhruba 2/5, přičemž se platby za dopravu hradí přímo
dopravci podle uskutečněného počtu jízd.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje žádost obce Nesvačilka na úhradu dvou jízd
autobusové dopravy telnických účastníků divadelních přestavení v Boleradicích v
roce 2021.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 13: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
7.11.Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh Dodatku č. 15 ke Smlouvě o nájmu a
provozu kanalizace a ČOV ze dne 25.1.2017 s Vodárenskou akciovou společností
(49455842).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Dodatek č. 15 ke Smlouvě o nájmu a provozu
kanalizace a ČOV ze dne 25.1.2017 s Vodárenskou akciovou společností
(49455842).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 14: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
7.12.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o předání sněžné frézy severočeské
Telnici a také o broušené váze, kterou obec obdržela od severočeského partnera – ta
bude trvale umístěna v zasedací místnosti OÚ.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí předání sněžné frézy severočeské Telnici.
7.13. Starosta obce krátce představil zastupitelům obce Telnice historii vzniku a plnění
Plánovací smlouvy, která byla uzavřena 11. dubna 2017 a jejích dvou dodatků. Poté
předal slovo panu xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Pan xxxxxxxxxx zmínil, že díky
pandemii musel přesunout své finanční prostředky do jiných projektů, čímž došlo ke
zpoždění. Pan xxxxxxxxxxx připomněl, že komunikace a projednávání s úřady nebylo
jednoduché a zdrží projektu bylo způsobeno i ze strany některých státních úřadů. Pan
xxxxxxxxxxx i pan xxxxxxxxxx se omluvili za nesplnění již několikrát odloženého termínu
realizace smlouvy a požádali přítomné zastupitele znovu o prodloužení termínu, a to o
rok do 31. prosince 2021. Tento termín se jim jeví jako reálný. Starosta obce upozornil,
že toto posunutí termínu by již mělo být poslední, neboť se smlouva již realizuje více než
3,5 roku. Bohumila Hrazdírová se dotázala na případné sankce, který vyplývají z neplnění
smlouvy, starosta reagoval tím, že smlouva obsahuje penále 999 999 Kč – tato částka má
být případně využita na dokončení realizace tohoto projektu.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Dodatek č. 3 Plánovací smlouvy ze dne 11.
dubna 2017.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 15: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
7.14.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o sdělení xxxxxxxxxxxxxx, který
podpořil svého nájemníka restaurace odpuštěním jednoho měsíčního nájmu s odkazem
na oslovení obce v této věci.
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Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí sdělení xxxxxxxxxxxxxx, který podpořil
svého nájemníka restaurace odpuštěním jednoho měsíčního nájmu s odkazem na
oslovení obce v této věci.

7.15.Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh předsedy finančního výboru Pavla
Zapletala, který přednesl s ohledem na složitou ekonomickou situaci významných
telnických organizací během koronavirových omezení. Navrhnul poskytnutí
mimořádných finančních darů telnickým Sokolům, Orlům a farnosti, přičemž jejich výši
navrhuje v 50% podílů vůči poskytnutým dotacím v letošním roce. Jan Vybíral se dotázal,
zda si mají organizace o tyto finanční dary požádat a jak to bude vyúčtováním, když na
to zbývá do konce roku jen pár dní. Starosta obce reagoval tím, že následující den po
tomto zasedání osloví všechny uvedené organizace s dotazem, zda jsou připraveni
přijmout tento finanční dar a podepsat schválenou darovací smlouvu. Jelikož se jedná o
finanční dar, nikoliv dotaci, není třeba předkládat vyúčtování. Předseda finančního
výboru tedy navrhl tyto mimořádné finanční dary: TJ Sokol Telnice (IČ: 18565786):
100 000 Kč, Římskokatolická farnost Telnice (IČ: 65266234): 65 000 Kč, Orel jednota
Telnice (IČ: 49461141): 52 500 Kč.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje mimořádné finanční dary: TJ Sokol Telnice
(IČ: 18565786) ve výši: 100 000 Kč, Římskokatolická farnost Telnice (IČ: 65266234)
ve výši: 65 000 Kč, Orel jednota Telnice (IČ: 49461141) ve výši: 52 500 Kč a
příslušné darovací smlouvy s těmito telnickými organizacemi a úkol starostovi
obce smlouvy podepsat a dary uhradit v letošním roce.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 16: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 2hlasy
(Hrazdírová, Vybíral).
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
7.16.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o práci prováděné pracovní četou.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí práce prováděné pracovní četou.
7.17. Starosta obce informoval zastupitelstvo o tom, že v průběhu podzimu a zimních měsíců
byly prováděny rekonstrukční práce na kříži na Palackého ulici (pozemek p.č. 127 v k.ú.
Telnice u Brna). Zastupitelstvo obce Telnice projednalo konečnu cenu opravy ve výši:
17 500 Kč za kamenické práce a 19 500 Kč za pozlacení korpusu. Část prací provedla také
obecní četa.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje cenu konečnou cenu opravy kříže na
Palackého ulici: 17 500 Kč za kamenické práce a 19 500 Kč za pozlacení korpusu.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 17: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
7.18.Zastupitelstvo obce Telnice projednalo na doporučení obecní pracovní čety návrh na
pořízení nového sypače písku a soli ke stroji Stiga Park s označením STG-13-1975-14 u
firmy Renata Rumpová (IČ: 49412663) za cenu 36 791 Kč vč. DPH. Zboží je skladem a je
možné je využít efektivně ještě v tomto zimním období, pokud by nasněžilo či namrzlo.
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Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje objednávku sypače písku a soli ke stroji Stiga
Park s označením STG-13-1975-14 u firmy Renata Rumpová (IČ: 49412663) za cenu
36 791 Kč vč. DPH a úkol starostovi obce zboží objednat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 18: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
7.19.Zastupitelstvo obce Telnice projednalo na základě podnětu občanů možnost pořízení
vhodného zařízení pro ekologickou likvidaci plevele. Starosta obce provedl průzkum trhu
a zjistil, jaké technologie se v součastnosti nabízejí, přičemž pro naše využití by efektivně
připadal v úvahu stroj s názvem INFRAWEED® thermHIT 45 za cenu 68 240 Kč bez DPH
od hodonínské společnosti MORAM CZ, s.r.o. (27712079), který byl pracovní četě také
předveden při reálné práci. Pavel Zapletal se zeptal, jakým způsobem obec odstraňuje
plevel z chodníků v současnosti. Starosta obce odpověděl, že zatím se používá round up,
což ročně může vycházet cca na 15-20 tisíc korun v nákladech na materiál. Vladimír
Blaženka se domnívá, že s ohledem na současnou nízkou výši provozních nákladů na
likvidaci plevele round upem není pořízení tohoto stroje cenově výhodné. Zastupitelé se
shodli na tom, že bohužel klesá počet občanů, kteří jsou ochotni obci s likvidací plevele
před vlastními domy a pozemky pomáhat. Tato práce tak zůstává především na obecní
pracovní četě. Bohumila Hrazdírová se dotázala, jaký názor na tuto problematiku má
komise životního prostředí. Starosta obce proto navrhl, aby byla komise v této věci
oslovena úkolem.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Telnice neschvaluje objednávku zařízení pro ekologickou
likvidaci plevele INFRAWEED® thermHIT 45 za cenu 68 240 Kč bez DPH od
společnosti MORAM CZ, s.r.o. (27712079) a schvaluje úkol komisi životního
prostředí k přípravě návrhu řešení ekologické likvidace plevele na veřejném
prostranství.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 19: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
7.20.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o zadání inzerátu na
www.bezrealitky.cz s tím, že se čeká na úhradu.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o zadání inzerátu
na www.bezrealitky.cz s tím, že se čeká na úhradu (bude provedena o víkendu).

7.21.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o uskutečněných opravách
asfaltových komunikací v Telnici – cyklostezka na Měnín a konec ul. Hlíníky. Potvrdil, že
pan xxxxxxxxxxxxxxxx byl s provedenými pracemi v ulici Hliníky spokojen.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí uskutečnění opravy asfaltových
komunikací v Telnici – cyklostezka na Měnín a konec ul. Hlíníky.
7.22.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o písemném podnětu pana
xxxxxxxxxxxxxx s tím, že k vyjádření byl předán právnímu zástupci Mgr. Michalu
Urbanovi. Dále předal slovo přítomnému panu xxxxxxxxxxxxxx. Ten uvedl, že je rád, že
je jeho právní zástupce v kontaktu s právním zástupcem obce a že věří, že se celá situace

Zasedání zastupitelstva obce Telnice
17. 12. 2020

Zápis č.23/20

Strana 10

vyřeší. Seznámil zastupitele se skutečností, že při jízdě po účelové komunikaci po něm
pokřikují opilí cyklisté a brání mu v cestě. Navrhuje, aby se vymyslelo nějaké omezení,
případně obslužnost , aby se takové situace neopakovaly. Rád by celou věc už dořešil a
ukončil. Bohumila Hrazdírová se zeptala, jestli se jedná o lokalitu Balatonu u Měnína.
Pan xxxxxxxxxx podotknul, že se správě tato lokalita nazývá „Merecký“. Vladimír
Blaženka panu xxxxxxxxxxxx vysvětlil, proč se dnes mezi místními lidmi vžil název
Balaton.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí podnět pana xxxxxxxxxxxxxxxxx s tím, že k
vyjádření byl předán právnímu zástupci Mgr. Michalu Urbanovi. Současně bere na
vědomí informaci starosty obce, že byl kontaktován právním zástupcem
xxxxxxxxxxxxxxxx se žádostí o schůzku – ta by se mohla uskutečnit v průběhu ledna
2021.
7.23. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh na rozpočtové opatření č. 07/2020.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje rozpočtové opatření č. 07/2020.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 20: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
7.24.
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Odůvodnění týkající se plánu financování
vodovodů a kanalizací za rok 2020.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce schvaluje Odůvodnění týkající se plánu financování vodovodů
a kanalizací za rok 2020.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 21: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
7.25.
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh na pověření starosty obce ke
schvalování rozpočtových opatření obce Telnice. Starosta obce o uskutečněných
opatřeních informovat zastupitele.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 22:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce s účinností od 18.12.2020 do 31.12.2020
ke schvalování rozpočtových opatření obce Telnice.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 22: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
7.26.Petr Gabrhel informoval zastupitele obce Telnice o návrhu zařazení bodu mimořádná
odměna pro uvolněného starostu obce do programu na příští zasedání Zastupitelstva
obce Telnice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh Petra Gabrhela o zařazení bodu jednání
příštího zasedání zastupitelstva obce ve věci mimořádné odměny pro uvolněného
starostu obce.
7.27.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o vánoční sbírce hraček pro klokánek
(pořádá xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), o ukončení činnosti pohřební služby Vincenc Nohel (a
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jednání se rajhradskou společností Concordia), o akci pro širovkou veřejnost s názvem
Telnické vánoční srdce a o akci pro vánoční období (do 31. prosince 2020, kterou
připravili manželé xxxxxxxxxxxx) s názvem Telnické rodiny pátrají po telnických keškách.
7.28.Starosta uvedl bod programu „Diskuze“ a vyzval přítomné, aby se případně do
vyhlášené diskuze přihlásili. Nikdo ze zastupitelů se nepřihlásil.
7.29.Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice s návrhem předběžného termínu
příštího zasedání Zastupitelstva obce Telnice – 14. ledna 2021 od 18 hodin v zasedací
místnosti OÚ Telnice, přičemž termín se může s ohledem na vývoj veřejné zakázky
(parkoviště v Nádražní čtvrti) a dotační žádosti (sportovní hala) ještě změnit.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o předběžném
termínu příštího zasedání Zastupitelstva obce Telnice – 14. ledna 2021 od 18 hodin v
zasedací místnosti OÚ Telnice.
Na závěr zasedání starosta obce poděkoval přítomným i vzdáleně připojeným
zastupitelům za účast. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 20:47. V průběhu
zasedání bylo přítomno 11 členů zastupitelstva obce (z toho 3 distančně) – viz příloha č.1
zápisu (prezenční listina).

Zapisovatel:

Jan Dudák

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

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

Starosta:

Vladimír Blaženka

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

František Kroutil

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

