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Z Á P I S č. 24 / 21
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 14. 1. 2021
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce v 18:00 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 neohlásila.
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 4. 1. 2021, sejmuta bude
15. 1. 2021. Zápis z předchozího jednání byl ověřen (ověřovatelé: Bohumila Hrazdírová,
Vladimír Blaženka). Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je 11 členů zastupitelstva obce – z toho
3 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) Směna obecních pozemků v mlýnském náhonu
6) Návrh mimořádné odměny pro uvolněného starostu obce
7) Různé
Starosta obce Telnice přednesl návrh na doplnění o jednotlivé body v bodě 7) Různé:
Jednání s xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Oprava věžních hodin
EG.D – Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330067292/002
EG.D – Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330067382/001
Dodatek č. 15 – VAS (vodovod)
Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č. 825/13
Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č. 825/5 a 832/11
Pronájem části obecního pozemku p.č. 625
Vyjádření – pozemky u potoka
Retardér – polní cesta ul. Palackého
Žádost – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Předběžné výsledky hospodaření obce za rok 2020
Dotační programy JMK
Deratizace
Přehled činnosti MP Šlapanice za rok 2020
Měření Policie ČR
Dotace DSO Region Cezava
Projekt Sportovní hala

Zasedání zastupitelstva obce Telnice
14. 1. 2021

Zápis č.24/21

Strana 2

Plán sportu pro období 2021-2024
Alza Box
Vánoční osvětlení lípy
Finanční dary telnickým
Organizacím
Personální složení pracovní čety
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
Leonu Bímovou a Adama Langera. Jiný návrh nebyl podán.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje zapisovatelem zápisu Jana Dudáka a ověřovatele
zápisu Leonu Bímovou a Adama Langera.
 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 – jednat se ZD Sokolnice o podmínkách zřízení polních cest ve zvažovanch
lokalitách. – Zatím neproběhlo.
2.2. Starosta obce – podepsat Smlouvu o nájmu části obecního pozemku p.č. 4736 v k.ú.
Újezd u Brna. – Trvá.
2.3. Starosta obce – podepsat Darovací smlouvu ve výši 20 000 Kč od pana xxxxxxxxxxxxxxx.
– Zatím nesplněno.
2.4. 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. – Více v bodě Různé.
2.5. Starosta obce – podepsat smlouvu s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. – Trvá.
2.6. Starosta obce – podepsat smlouvu s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. – Splněno.
2.7. Starosta obce – podepsat Smlouvu o dílo se splečností RENARDS, a.s. – Splněno.
2.8. Místostarosta obce – vyvěsit záměr na pronájem části obecního pozemku p.č. 625 v k.ú.
Telnice u Brna. – Splněno.
2.9. Starosta obce – podepsat Darovací smlouvy s TJ Sokol Telnice, Římskokatolickou farností
Telnice a Orel jednota Telnice. – Splněno.
2.10. Starosta obce – objednat sypač písku a soli ke troji Stiga Park u firmy Renata Rumpová. –
Splněno.
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2.11. Komise životního prostředí – navrhnout řešení ekologické likvidace plevele na veřejném
prostranství. – Trvá.

3. Došlá pošta
3.1. Orel jednota Telnice - Vyúčtování dotace z rozpočtu obce Telnice. TEL-1523/2020-DuJ.
3.2. Římskokatolická farnost Telnice - Vyúčtování obecní dotace za rok 2020. TEL-1533/2020Dr.
3.3. Orel jednota Telnice - Informace o využití daru od obce Telnice. TEL-1534/2020-Dr.
3.4. TJ Sokol Telnice - Vyúčtování doace z rozpočtu obce Telnice. TEL-1540/2020-Dr.
3.5. Ministerstvo vnitra - nová odpadová legislativa. TEL-1549/2020-DuJ.
3.6. Jihomoravský kraj - Zpracování přehledu přestupků za rok 2020. TEL-3/2021-Dr.
3.7. ZŠ a MŠ Telnice - Žádost o příspěvek na provoz školy - 1. čtvrtletí roku 2021. TEL18/2021-Dr.
3.8. Městský úřad Šlapanice - Stavební povolení - Sportovní hala TELNICE, úprava zpev. Ploch.
TEL-34/2021-Dr.
3.9. Jihomoravský kraj - Novela liniového zákona - dopis obcím. TEL-49/2021-Dr.
3.10.Povodí Moravy, s.p. - Žádost o vyjádření k případnému prodeji obecních pozemků,
parc.č. 673, 674, 675,... k.ú. Telnice u Brna. TEL-53/2021-Dr.
3.11.xxxxxxxxxxxxxxxxxx - Žádost o souhlas s uskutečněním svatebního obřadu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEL-55/2021-Dr.
3.12.Státní pozemkový úřad, pobočka Brno – venkov - Sdělení 1001991923 Telnice u Brna
825/5, 832/11 VPS. TEL-59/2021-Dr.
3.13.T. J. Sokol Telnice – Poděkování. TEL-71/2021-Dr.
3.14.Jihomoravský kraj - Dopis hejtmana Jihomoravského kraje - plošné očkování proti
onemocnění COVID-19 - senioři nad 80 let. TEL-78/2021-Dr.
3.15.Římskokatolická farnost Telnice - Poděkování za poskytnutí mimořádného finančního
daru. TEL-79/2021-Dr.
3.16.Městský úřad Šlapanice – Telnice usekove mereni rychlosti Palackeho. TEL-93/2021-Dr.
4. Veřejná zakázka – V 00451 – výstavba parkoviště P+R
Zastupitelstvo obce projednalo na základě doporučení hodnoticí komise a právníka Mgr.
Ladislava Kavříka, který je administrátorem veřejné zakázky, návrh Rozhodnutí zadavatele o
zrušení zadávacího řízení s názvem „V 00451 – výstavba parkoviště P+R“.

Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího
řízení s názvem „V 00451 – výstavba parkoviště P+R“ dle ustanovení § 128 odst. 2 písm.
d) zákona o zadávání veřejných zakázek.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 3: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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Na základě doporučení Mgr. Ladislava Kavříka, administrátora veřejné zakázky Zastupitelstvo
obce Telnice projednalo zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce s názvem: „V 00451 – výstavba parkoviště P+R – nové vyhlášení“ a vyhlášení této veřejné
zakázky.

Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce s názvem: „ V 00451 – výstavba parkoviště P+R –
nové vyhlášení“ a současně schvaluje vyhlášení této veřejné zakázky se lhůtou pro
podání nabídky: 27. ledna 2021 v 10:00 hod.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 4: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo složení Hodnoticí komise veřejné zakázky „ V 00451 –
výstavba parkoviště P+R – nové vyhlášení“.

Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje složení Hodnoticí komise této veřejné zakázky:
František Kroutil, Jan Dudák, Jan Vybíral, Marek Kučera a Ladislav Kavřík, náhradník: 1.
Petr Gabrhel, 2. Leona Bímová.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 5: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
5. Směna obecních pozemků v mlýnském náhonu
Po předchozí opravě geometrického plánu projednalo zastupitelstvo obce návrh vyvěšení
záměru na směnu obecních pozemků p. č. 1023/48, orná půda, 244 m2, p. č. 1023/50, orná
půda, 497 m2 a p. č. 1558, orná půda, 1802 m2 v k. ú. Telnice u Brna zapsané na LV č. 10001,
vše ve výlučném vlastnictví obce Telnice, za pozemky p. č. 985/2, trvalý travní porost, 626 m2,
p. č. 985/3, trvalý travní porost, 2 m2, p. č. 985/4, trvalý travní porost, 1604 m2, p. č. 3233,
lesní pozemek, 200 m2, část pozemku p. č. 833/6, ostatní plocha, jiná plocha, 420m2, část
pozemku p. č. 833/7, ostatní plocha, jiná plocha, 362 m2 v k.ú. Telnice u Brna, zapsané na LV
č. 258.

Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru na směnu obecních pozemků p. č.
1023/48, orná půda, 244 m2, p. č. 1023/50, orná půda, 497 m2 a p. č. 1558, orná
půda, 1802 m2 v k. ú. Telnice u Brna zapsané na LV č. 10001, vše ve výlučném
vlastnictví obce Telnice, za pozemky p. č. 985/2, trvalý travní porost, 626 m2, p. č.
985/3, trvalý travní porost, 2 m2, p. č. 985/4, trvalý travní porost, 1604 m2, p. č. 3233,
lesní pozemek, 200 m2, část pozemku p. č. 833/6, ostatní plocha, jiná plocha, 420m2,
část pozemku p. č. 833/7, ostatní plocha, jiná plocha, 362 m2 v k.ú. Telnice u Brna,
zapsané na LV č. 258, vše ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a úkol místostarostovi obce záměr vyvěsit na úřední
desce.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 6: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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6. Návrh mimořádné odměny pro uvolněného starostu obce
Na základě diskuze z minulého zasedání byl tento bod zařazen do pozvánky na zasedání ZO
Telnice. Zastupitelstvo obce projednalo mimořádnou jednorázovou odměnu uvolněnému
starostovi obce Telnice ve výši 30 000 Kč, kterou navrhnul Petr Gabrhel. Zdůvodnil tento svůj
návr na mimořádnou odměnu starostovi obce, a to za zvládnutí mimořádné situace během
roku 2020, které souvisely s celosvětovou pandemií Covid 19 (zajištění a organizaci distribuce
ochranných prostředků občanům obce v jarní vlně epidemie, organizování různorodých aktivit
pro občany obce Telnice v obou vlnách epidemie, za oslovení a zapojení dobrovolníků do
těchto aktivit, za podporu aktivit pro rodiny s dětmi, za podporu kulturního a sportovního dění
v obci při omezených možnostech roku 2020, za kreativitu, kterou při výše zmiňovaných
aktivitách projevil a za jeho silné osobní zapojení). Starosta obce poděkoval Petru Gabrhelovi
za tento návrh, přičemž zmínil, že by takový návrh sám neinicioval. Starosta obce se zdrží
hlasování.

Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou jednorázovou odměnu uvolněnému
starostovi obce Telnice ve výši 30 000 Kč, která mu bude vyplacena spolu s měsíční
odměnou za měsíc leden 2021, vč. příslušného odůvodnění.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 7: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 1 (Kroutil).
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Starosta obce poděkoval všem hlasujícím zastupitelům za schválenou odměnu.

7. Různé
7.1. Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o uskutečněné schůzce s panem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a jeho právním zástupcem. Dle doporučení právního zástupce
obce Mgr. Michala Urbana doporučila obec panu xxxxxxxxxxxxxx obrátit se s určovací
žalobou o vlastnictví komunikace podél Zlatého potoka na soud.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o uskutečněné
schůzce s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a jeho právním zástupcem. Dle doporučení
právního zástupce obce Mgr. Michala Urbana doporučila obec panu xxxxxxxxxxxx
obrátit se s určovací žalobou o vlastnictví komunikace podél Zlatého potoka na soud.

7.2. Starosta předal slovo přítomnému panu Kocourkovi, který zastupitelům popsal stavající
špatný technický stav mechanické části obecních hodin na kostelní věži. Dále popsal, co
je potřeba vyměnit, aby hodiny fungovaly lépe. Stávající řešení je navíc nevyhovující kvůli
tomu, že k ovládání mechanického pohybu dochází skrze dlouhá táhla, která procházejí
celkem třemi patry věže a jsou již po mnoha letech provozu v silně opotřovaném stavu,
včetně motoru. Navrhnul a vysvětlil zastupitelům své řešení a podal nabídku na renovaci
strojového zařízení. Zastupitelstvo obce projednalo nabídku pana Vladimíra Kocourka
(IČ: 15240941) na opravu obecních věžních hodin za maximální cenu 23 000 Kč (není
plátce DPH).
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Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nabídku pana Vladimíra Kocourka (IČ:
15240941) na opravu obecních věžních hodin – maximální cena 23 000 Kč (není
plátce DPH).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 8: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
7.3. Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO014330067292/002 se společností EG.D, a.s. (IČ: 28085400).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO014330067292/002 se společností EG.D, a.s. (IČ: 28085400).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 9: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
7.4. Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO014330067382/001 se společností EG.D, a.s. (IČ: 28085400).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO014330067382/001 se společností EG.D, a.s. (IČ: 28085400).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 10: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
7.5. Zastupitelstvo obce projednalo dodatek č. 15 ke smlouvě o nájmu a provozu vodovodu
ze dne 25.1.2007 se společností Vodárenská akciová společnost, a.s. (IČ: 49455842).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje dodatek č. 15 ke smlouvě o nájmu a provozu
vodovodu ze dne 25.1.2007 se společností Vodárenská akciová společnost, a.s. (IČ:
49455842).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 11: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
7.6. Zastupitelstvo obce projednalo návrh Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č.
1005992023 týkající se pozemku p.č. 825/13 v k.ú. Telnice u Brna o výměře 75 m2, který
vznikne dle geometrického plánu číslo 1121-49/2019 ze dne 4.10.2019 oddělením od
parcely č. 825/5 s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem (IČ: 01312774).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku
č. 1005992023 týkající se pozemku p.č. 825/13 v k.ú. Telnice u Brna o výměře 75
m2, který vznikne dle geometrického plánu číslo 1121-49/2019 ze dne 4.10.2019
oddělením od parcely č. 825/5 s Českou republikou – Státním pozemkovým
úřadem (IČ: 01312774) 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.
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7.7. Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku č.
1001991923 týkající se pozemku p.č. 825/5 v k.ú. Telnice u Brna o výměře 34 m2, dle
geometrického plánu číslo 1121-49/2019 ze dne 4.10.2019 a také pozemku p.č. 832/11
v k.ú. Telnice u Brna o výměře 293 m2 s Českou republikou – Státním pozemkovým
úřadem (IČ: 01312774).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku
č. 1001991923 týkající se pozemku p.č. 825/5 v k.ú. Telnice u Brna o výměře 34
m2, dle geometrického plánu číslo 1121-49/2019 ze dne 4.10.2019 a také
pozemku p.č. 832/11 v k.ú. Telnice u Brna o výměře 293 m2 s Českou republikou –
Státním pozemkovým úřadem (IČ: 01312774) 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.
7.8. Zastupitelstvo obce projednalo pronájem části obecního pozemku p.č. 625 v k.ú. Telnice
u Brna o výměře 40 m2 za roční nájemné ve výši 400 Kč panu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na dobu určitou od 1.2. do 30.6.2021.
Proti záměru nikdo nepodal žádnou námitku.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje pronájem části obecního pozemku p.č. 625
v k.ú. Telnice u Brna o výměře 40 m2 za roční nájemné ve výši 400 Kč panu
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x x xx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu určitou od 1.2. do 30.6.2021 a příslušnou Smlouvu o
nájmu části pozemku a úkol starostovi obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 14: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
7.9. Zastupitelstvo obce se seznámilo s vyjádřením Povodí Moravy k dotazu obce ve věci
možného prodeje pozemků u Zlatého potoka. Následně projednalo návrh starosty, aby
se žádost o prodej pozemků u Zlatého potoka projednala na společném setkání
s vlastníky sousedních pozemků, jakmile to bude dle platných hygienických opatření
možné.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí vyjádření Povodí Moravy k
projednávané žádosti o prodej pozemků u potoka a souhlasí s návrhem starosty,
aby tuto problematiku projednal na společném setkání s dotčenými vlastníky
sousedních pozemků v době, kdy takové jednání bude z hlediska hygienických
opatření možné.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 15: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
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7.10.
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo nabídku společnosti SEKANINA-SEVUD s.r.o.
(IČ: 29197007) na realizaci stavby retardéru ze zámkové dlažby na účelové komunikaci
za ulicí Palackého v ceně 133 300 Kč bez DPH.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nabídku společnosti SEKANINA-SEVUD s.r.o.
(IČ: 29197007) na realizaci stavby retardéru ze zámkové dlažby na účelové
komunikaci za ulicí Palackého v ceně 133 300 Kč bez DPH a úkol starostovi obce
tyto stavební práce objednat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 16: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
7.11. Zastupitelstvo
obce
Telnice
projednalo
žádost
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o uskutečnění svatebního
obřadu v pátek 21. května 2021 v 10:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Telnice.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje žádost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a souhlasí s uskutečněním svatebního obřadu v
pátek 21. května 2021 v 10:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Telnice, Růžová 243,
664 59 Telnice.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 17: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Pavel Zapletal navrhnul, aby o změně obřadního dne mohl rozhodovat starosta obce.
Přítomní zastupitelé s tímto návrhem souhlasili a podpořili ho.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje pověření starosty obce pro schvalování
jednotlivých oddacích dnů na jiném místě a v jiný čas, než bylo původně schváleno
Zastupitelstvem obce Telnice v usnesení ze dne 9. 5. 2012 bod č. 8.5.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 18: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
7.12.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o předběžných výsledcích
hospodaření obce za rok 2020 vč. zůstatků na bankovních účtech obce. Pavel Zapletal
zmínil, že plnění rozpočtu a další body budou součástí připravovaného programu
blízkého jednání finančního výboru.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o předběžných
výsledcích hospodaření obce za rok 2020.

7.13.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o vyhlášených dotačních programech
JMK pro rok 2021 a navrhl zabývat se čtyřmi tematickými okruhy, které se mohou týkat
Telnice dle jejich současných potřeb a plánů. Jan Vybíral doporučil, aby se problematika
výsadby zeleně konzultovala s komisí životního prostředí. Starosta obce to s ohledem na
současnou situaci nedoporučuje – nicméně místo toho navrhuje, aby problematika byla
projednána na setkání s odborníkem z Mendelovy univerzity a předsedou komise
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životního prostředí, se kterým se má v blízko době sejít kvůli plánu výsadby na polních
cestách. Jan Vybíral s touto konzultací souhlasil.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o vyhlášených
dotačních programech JMK pro rok 2021.

7.14. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo pokračování deratizace v obci Telnice v roce
2021.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o výsledcích
deratizace na podzim 2020 a souhlasí s pokračováním v roce 2021.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 19: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
7.15.Starosta obce informoval zastupitele obce o přehledu činnosti Městské policie
Šlapanice za rok 2020 na území obce Telnice.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí přehled činnosti Městské policie
Šlapanice za rok 2020 na území obce Telnice.

7.16.Starosta obce informoval zastupitele obce o informaci dopravního inspektorátu Policie
ČR o výsledcích kontrol dodržování stanovených limitů rychlosti v obci Telnice za rok
2020. Podotkl, že tyto roční výsledky (Policie nenaměřila žádné překročení rychlosti) jsou
patrně odrazem dobře fungujícího úsekového měření na průtahu obcí.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci dopravního inspektorátu
Policie ČR o výsledcích kontrol dodržování stanovených limitů rychlosti v obci Telnice
za rok 2020.

7.17.Starosta obce informoval zastupitele obce o získané dotaci DSO Region Cezava –
kompostéry a štěpkovač. Zastupitelé projednali technické parametry požadovaných
kompostérů a štěpkovače.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informace starosty obce o získané dotaci
DSO Region Cezava – kompostéry a štěpkovač.

7.18.Starosta obce informoval zastupitele obce o přípravě žádosti o dotaci na realizaci
projektu sportovní haly v Telnici.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o přípravě žádosti o
dotaci na realizaci projektu sportovní haly v Telnici.
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7.19.Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Plán rozvoje sportu pro období 2021-2024.
Bohumila Hrazdírová aktualizovala informace týkající se sportovních oddílů a sportovišť
pod hlavičkou jednoty Orla Telnice.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Plán rozvoje sportu pro období 2021-2024.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 20: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
7.20.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o záměru firmy Alza.cz umístit
AlzaBox v Telnici. Zastupitelé se shodli, že jediné vhodné místo pro umístění tohoto
AlzaBoxu je vedle nádražní budovy. Starosta obce bude nadále jednat s firmou o možné
realizaci a také prověří možné umístění v Nádražní čtvrti.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o záměru firmy
Alza.cz umístit AlzaBox v Telnici.
7.21.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o odstranění poškozeného vánočního
osvětlení lípy na Masarykově náměstí.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o odstranění
poškozeného vánočního osvětlení lípy na Masarykově náměstí.

7.22.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o informaci poděkování a informace
telnických organizací TJ Sokol Telnice, ŘKF Telnice a Orel jednota Telnice o využití
finančních darů poskytnutých obcí v závěru roku 2020.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí poděkování a informace telnických
organizací TJ Sokol Telnice, ŘKF Telnice a Orel jednota Telnice o využití finančních darů
poskytnutých obcí v závěru roku 2020.

7.23.Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost xxxxxxxxxxxxxxxxx o povolení hostování
lunaparku v Telnici v čase hodů.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o povolení
hostování lunaparku v Telnici v čase hodů. Zastupitelstvo obce souhlasí s tímto
hostováním v termínu: od 14. do 21. června 2021 za podmínky, že to bude v
uvedené době možné – s předstihem se žadatel bude u obce Telnice na aktuální
možnost hostování informovat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 21: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
7.24.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o aktuálním složení obecní pracovní
čety.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o aktuálním složení obecní
pracovní čety.

7.25.Zastupitelstvo obce Telnice projednalo označení letošního roku, jako „Rokem telnické
rodiny“. K záměru vyhlášení označení roku 2021, který by se v Telnici více zaměřil na
rodinu, nevyjádřil žádný zastupitel žádnou připomínku. Pouze se vedla dlouhá diskuze o
konkrétním názvu. Starosta obce nakonec dal hlasovat o obou návrzích současně,
přičemž první hlasování bylo protinávrhu Jana Vybírala.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 22:
Zastupitelstvo obce souhlasí s tématickým označením letošního roku: „Rok pro
rodinu v Telnici“.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 22: pro 3 hlasy (Vybíral, Hrazdírová, Bímová).
Zastupitelstvo obce souhlasí s tématickým označením letošního roku: „Rok
telnické rodiny“.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 22: pro 7 hlasů (Kroutil, Dudák, Chovancová,
Gabrhel, Zapletal, Langer, Sobotková), zdržel se: 1 (Blaženka).
Usnesení č. 22 bylo schváleno v podobě „Rok telnické rodiny“.
7.26.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o provedeném rozpočtovém opatření
č. 08/2020. S ohledem na poměrně malý objem finančních prostředků, kterých se
opatření týkalo, poděkoval starosta obce paní účetní za dobrou a předvídavou práci
s obecním rozpočtem v průběhu celého roku.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o provedeném
rozpočtovém opatření č. 08/2020, ke kterému byl zastupitelstvem obce pověřen.

7.27.Starosta obce poděkoval všem, co se podíleli na akci Vánoční sbírka hraček pro
Klokánek, na Telnickém vánočním srdci. Dále poděkoval jmenovitě rodině xxxxxxxxxxx,
která připravila akci Telnické rodiny pátrají po telnických keškách. Následně pozval
přítomné na Tříkrálovou sbírku (16.1.) a vyzval Bohumilu Hrazdírovou, aby případně
vysvětlila mimořádná opatření, které u organizace této sbírky panují. Současně
připomněl, že je možné zanechat vzkaz k akci Telnické vánoční srdce s uveřejněním
v Telnickém zpravodaji.
7.28.informoval zastupitele přijetém poděkování zastupitelům za péči o seniory, které
doručili manželé xxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx, kronikářka KLASu.
7.29.Starosta uvedl bod programu „Diskuze“ a vyzval přítomné, aby se případně do
vyhlášené diskuze přihlásili. Z diskuze vyplynula aktuální potřeba řešit dopravu seniorů
do očkovacího centra v Brně, zastupitelé zmínili obavu starších lidí o organizaci dopravy,
pohyb po očkovacím centru apod. Starosta obce proto navrhl, aby obec hradila těm
seniorům 80+, kteří potřebují být dopraveni do brněnského očkovacího centra na BVV,
celou cenu služby Senior taxi (tam i zpět). Zastupitelé s návrhem souhlasili, proto dal
starosta obce hlasovat.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 23:
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Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje kompletní úhradu služby Senior taxi seniorům
věkové kategorie 80+ pro účely dopravy pro účely očkování proti nemoci Covid 19.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 23: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
7.30.Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice s návrhem předběžného termínu
příštího zasedání Zastupitelstva obce Telnice – 28. ledna 2021 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. 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 20:25. V průběhu
zasedání bylo přítomno 11 členů zastupitelstva obce (z toho 3 distančně) – viz příloha č.1
zápisu (prezenční listina).

Zapisovatel:

Jan Dudák

Ověřovatelé: Leona Bímová

Starosta:

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

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

Adam Langer

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

František Kroutil

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

