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Z Á P I S č. 25 / 21
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 28. 1. 2021
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce v 18:00 hod. Na začátku zasedání bylo
přítomno 11 členů zastupitelstva obce z toho 2 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 3 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 18. 1. 2021, sejmuta bude
29. 1. 2021. Zápis z předchozího jednání byl ověřen (ověřovatelé: Leona Bímová, Adam
Langer). Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
č. 1) konstatoval, že přítomno je 11 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) VZ – V 00451 – výstavba parkoviště P+R – nové vyhlášení
5) Obecní dotační programy pro rok 2021
6) Projekt sportovní haly
7) Různé

Starosta obce Telnice přednesl návrh na doplnění o jednotlivé body v bodě 7) Různé:
Mediclinic – změna ordinační doby od 1.2.2021
Žádost o odkup pozemku p.č. 946/6 v k.ú. Telnice u Brna
Žádost o odkup pozemku p.č. 810/2 v k.ú. Telnice u Brna
Výsadba zeleně ve volné krajině
Retardér – polní cesta Palackého ul.
EG.D – Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330067389/002
Rekonstrukce nádražní budovy
Květinový stánek v Nádražní čtvrti
Alza box
Pojmenování Nádražní čtvrti
Finanční dary telnickým restauracím
Vyřazení obecního majetku
Kontrola mostů a lávek
Senioři 80+ a očkování
PODĚKOVÁNÍ
INFORMACE
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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
Lenku Sobotkovou a Petra Gabrhela. Jiný návrh nebyl podán.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje zapisovatelem zápisu Jana Dudáka a ověřovatele
zápisu Lenku Sobotkovou a Petra Gabrhela.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 2: pro 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. – Splněno.
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 xxxxxxxxxxxxxxxxx.
– Zatím nesplněno.
2.4. Starosta obce – podepsat smlouvu s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. – Splněno.
2.5. Komise životního prostředí – navrhnout řešení ekologické likvidace plevele na veřejném
prostranství. – Trvá.
2.6. Místostarosta obce – vyvěsit záměr na směnu obecních pozemků na úřední desce. –
Splněno.
2.7. Starosta obce – podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků 825/13 a 825/5
v k. ú. Telnice u Brna. – Trvá
2.8. Starosta obce – podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemku 825/5 v k. ú. Telnice
u Brna. – Trvá
2.9. Starosta obce – podepsat Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 625 v k. ú. Telnice u Brna.
– Splněno.
2.10. Starosta obce – objednat stavební práce se společností DEKANINA-SEVUD s.r.o. –
Splněno.

3. Došlá pošta
3.1. Restaurace U Laštůvků - Poděkování telnickému zastupitelstvu - Hošková Jana,
restaurace U Laštůvků. TEL-104/2021-Dr.
3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Žádost o znovupronajmutí zahrádky. TEL-117/2021-Dr.

Zasedání zastupitelstva obce Telnice
28. 1. 2021

Zápis č.25/21

Strana 3

3.3. Jihomoravský kraj - Dopis hejtmana Jihomoravského kraje - informace k očkování
v obcích. TEL-131/2021-Dr.
3.4. Český statistický úřad - Oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ. TEL-155/2021-Dr.
3.5. xxxxxxxxxxxxxxxxx- Žádost o povolení umístění stánku (automatu). TEL-159/2021-Dr.
3.6. DIMATEX CS, spol. s r.o. - Žádost o nastavení nových podmínek spolupráce. TEL167/2021-Dr.
3.7. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Připomínky a vyjádření k záměru obce Telnice na směnu
obecních pozemků č.j. TEL - 106/2021 ze dne 15. 1. 2021. TEL-185/2021-DuJ.
Právě dorazil pan xxxxxxxxxxxxx, zástupce firmy Mediclinic a proto podal starosta obce
návrh na změnu zařazení bodu „Mediclinic – změna ordinační doby od 1.2.2021“ tak, aby
se mohl tento bod začít hned projednávat. Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili, proto
starosta obce přednesl návrh usnesení č. 3.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje změnu programu a zařazuje přednostně bod
Mediclinic – změna ordinační doby od 1.2.2021“.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 3: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Starosta obce tedy předal slovo zástupci firmy Mediclinic panu xxxxxxxxxxxxxx. Ten
vysvětlil především ekonomické důvody svého rozhodnutí, omluvil se za urgentnost,
kterou přinesla covidová opatření a změna trendu péče o pacienty (distanční medicína).
Dále zmínil i rozložení pacientů 1100 pro sokolnickou ordinaci ku 200 pro telnickou. Také
i lepší technické vybavení sokolnické ordinace. Zastupitelé se dotazovali, pan xxxxxxxxx
odpovídal na jejich otázky. Starosta obce zmínil, že toto rozhodnutí bohužel vnímá jako
ohrožení provozu celé telnické ordinace, protože především senioři nebudou mít
možnost se přímou dopravou dostat do Sokolnic a jeden den je skutečně málo. Hrozí
odliv pacientů praktické lékařky v tomto obvodu. Pan xxxxxxxxxx zmínil, že po zkušební
době tohoto nového modelu zvažuje možnost rozdělení jednodenního ordinačního
provozu na dvou půldenní režim.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí prezentaci pana xxxxxxxxxxx z Mediclinicu
k oznámené změně ordinační doby v telnické ordinaci praktického lékaře od 1.2.2021.

4. VZ – V 00451 – výstavba parkoviště P+R – nové vyhlášení
Zastupitelstvo obce projednalo Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek, Oznámení o výběru dodavatele, a to v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce s názvem „V 00451 – výstavba parkoviště P+R – nové vyhlášení“.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí Protokol o otevírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek, Oznámení o výběru dodavatele, a to v rámci veřejné zakázky
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malého rozsahu na stavební práce s názvem „V 00451 – výstavba parkoviště P+R – nové
vyhlášení“.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 4: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce projednalo výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce s názvem „V 00451 – výstavba parkoviště P+R – nové vyhlášení“ a kladné
doporučení Hodnoticí komise k vítězné nabídce společnosti ZAMONT cz s.r.o., IČ:
26284570, se sídlem Mlýnská 253, Kvačice, 687 24 Uherský Ostroh.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje vybraného dodavatele veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce s názvem „V 00451 – výstavba parkoviště P+R – nové
vyhlášení“, a to ZAMONT cz s.r.o., IČ: 26284570, se sídlem Mlýnská 253, Kvačice, 687
24 Uherský Ostroh.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 5: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Smlouvu o dílo se společností ZAMONT cz s.r.o.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o dílo se společností ZAMONT cz s.r.o.,
IČ: 26284570, se sídlem Mlýnská 253, Kvačice, 687 24 Uherský Ostroh a pověřuje
starostu jejím podpisem.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 6: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Smlouvu o výkonu autorského dozoru investora
a zajištění kolaudace veřejné zakázky „V 00451 – výstavba parkoviště P+R – nové
vyhlášení“ se společností FRAZPET s.r.o. (IČ: 08826854).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o výkonu autorského dozoru investora
a zajištění kolaudace veřejné zakázky „V 00451 – výstavba parkoviště P+R – nové
vyhlášení“ se společností FRAZPET s.r.o. (IČ: 08826854) a úkol starostovi obce smlouvu
podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 7: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh Příkazní smlouvy s ing. Markem Sklenářem,
MBA na činnost technického dozoru stavebníka veřejné zakázky „V 00451 – výstavba
parkoviště P+R – nové vyhlášení“.
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Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Příkazní smlouvu s ing. Markem Sklenářem, MBA
(IČ: 65781678) na činnost technického dozoru stavebníka veřejné zakázky „V 00451 –
výstavba parkoviště P+R – nové vyhlášení“ 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.
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo nabídku společnosti STAVCON s.r.o. (IČ:
27738876) na činnosti koordinátora BOZP jménem objednatele zakázky „V 00451 –
výstavba parkoviště P+R – nové vyhlášení“.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nabídku společnosti STAVCON s.r.o. (IČ:
27738876) na Zpracování oznámení o zahájení prací na OIP, vypracování Plánu BOZP
(dle zákona č. 309/206 Sb. a NV č. 591/2006), Průběžný výkon činnosti koordinátora
BOZP po dobu realizace stavby, zpracování závěrečné zprávy koordinátora, vedení
kontrolních dnů BOZP (dle NV č. 591/2006 Sb., § 8) ve věci realizace veřejné zakázky „V
00451 – výstavba parkoviště P+R – nové vyhlášení“ a úkol starostovi obce provést
objednávku na uvedené činnosti.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 9: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
5. Obecní dotační programy pro rok 2021
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh Pravidel pro poskytnutí dotací z rozpočtu
obce Telnice pro rok 2021, Výzvy k předkládání žádostí o dotací a vzorové
Veřejnoprávní smlouvy a žádosti o dotaci typu A a B.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Pravidla pro poskytnutí dotací z rozpočtu obce
Telnice pro rok 2021, Výzvu k předkládání žádostí o dotací a vzorové Veřejnoprávní
smlouvy a žádosti o dotaci typu A a B a úkol místarostovi obce Výzvu zveřejnit na
úřední desce.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 10: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 1 (Hrazdírová).
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
6. Projekt sportovní haly
Zastupitelstvo obce projednalo návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu
na cizím pozemku s Tělocvičnou jednotou Sokol Telnice (IČ: 18565786).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést
stavbu na cizím pozemku s Tělocvičnou jednotou Sokol Telnice (IČ: 18565786) a úkol
starostovi obce dodatek podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 11: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 1 (Hrazdírová).
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Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce projednalo žádost florbalového klubu SK Troopers, který se
prohlašuje za přirozeného nástupce orelského florbalového oddílu, jelikož hráči z řad
dětí přešli pod jeho hlavičku. Současně má klub zájem být počítán mezi místní
sportovní oddíly – v oblasti sportování dětí a mládeže – a využívat telnická sportoviště.
V dopise podporují projekt stavby zděné sportovní haly. Starosta obce požádal Petra
Gabrhela, aby dopis okomentoval, ten tak učinil. Stejně tak vyzval Bohumilu
Hrazdírovou, aby se k celé záležitosti vyjádřila jménem telnického Orla – ta potvrdila,
že v části návaznosti na předchozí florbalové aktivity místního Orla rozhodně souhlasí
s tvrzením klubu Troopers. K podpoře sportovní haly se vyjádřit nechtěla. Starosta
obce doporučil, aby bylo této žádosti vyhověno, neboť širší nabídka sportovních aktivit
pro místní děti a mládež je jistě pro naši vesnici prospěšná.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí žádost florbalového klubu SK TROOPERS
z.s. (IČ: 07869258) a souhlasí s tím, aby s ohledem na své nástupnictví po florbalovém
klubu Orel Telnice byl tento klub až do odvolání považován za místní sportovní oddíl
s aktivním působením v Telnici pro věkové kategorie: děti a mládež.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 12: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice informaci předsedy finančního výboru
o doporučení finančního výboru pro podání žádosti o dotaci na projekt Sportovní haly
Telnice. Pavel Zapletal zmínil, že finanční nabídka dotace v této oblasti je pro obec
z pohledu dotačních pravidel a podmínek výhodná.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci předsedy finančního výboru o
doporučení finančního výboru pro podání žádosti o dotaci na projekt Sportovní haly
Telnice.
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na podání žádosti o dotaci z dotačního programu
„Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024“, Výzvy 13/2020 „Sportovní
infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč na projekt Sportovní hala Telnice.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu
„Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024“, Výzvy 13/2020 „Sportovní
infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč na projekt Sportovní hala Telnice a úkol
starostovi obce zajistit podání žádosti ve spolupráci se společností RENARDS, a.s. v
co nejkratším termínu.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 13: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 1 (Hrazdírová).
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
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7. Různé
7.1. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na odkoupení
obecního pozemku p.č. 946/6 v k.ú. Telnice u Brna. Starosta vysvětlil důvody, proč by
obec neměla tyto pozemek v této chvíli prodávat, jelikož má své budoucí uplatnění pro
veřejné účely.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Telnice neschvaluje žádost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na
odkoupení obecního pozemku p.č. 946/6 v k.ú. Telnice u Brna.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 14: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
7.2. Zastupitelstvo obce projednalo žádost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx na odkoupení
obecního pozemku p.č. 810/2 v k.ú. Telnice u Brna. Starosta vysvětlil důvody, proč by
obec neměla tyto pozemek v této chvíli prodávat, jelikož má své budoucí uplatnění pro
veřejné účely.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Telnice neschvaluje žádost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na
odkoupení obecního pozemku p.č. 810/2 v k.ú. Telnice u Brna.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 15: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
7.3. Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o dílo č. PKP/022021/Tel) se společností Paměť
krajiny – projekce, s.r.o. (IČ: 09012061). Starosta obce vysvětlil záměr výsadby zeleně ve
volné krajině, který původně vycházel z návrhu komise životního prostředí a který byl
konzultován nejen s odborníkem z Mendelovy lesnické univerzity, ale také s místní ZD
Sokolnice. Další popis záměru přednesl přítomný předseda komise životního prostředí
pan František Zavadil.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o dílo č. PKP/022021/Tel) se
společností Paměť krajiny – projekce, s.r.o. (IČ: 09012061) a úkol starostovi obce
smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 16: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
7.4. Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o tom, že telefonicky informoval pana
xxxxxxxxxxxxxx o přípravě realizace retardéru na polní cestě za ulicí Palackého.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o tom, že
telefonicky informoval pana xxxxxxxxxxxxxx o přípravě realizace retardéru na polní
cestě za ulicí Palackého.

7.5. Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO014330067389/002 se společností EG.D, a.s. (IČ: 28085400).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 17:
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Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO014330067389/002 se společností EG.D, a.s. (IČ: 28085400).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 17: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
7.6. Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o telefonickém sdělení regionálního
ředitele Správy železnic ve věci rekonstrukce nádražní budovy železniční stanice
Sokolnice-Telnice, která by měla být započata na jaře 2021.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o telefonickém
sdělení regionálního ředitele Správy železnic ve věci rekonstrukce nádražní budovy
železniční stanice Sokolnice-Telnice, která by měla být započata na jaře 2021.
7.7. Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o podané žádosti paní xxxxxxxxxxxxx
a o následném zrušení této žádosti – oblast nádraží bude v letošním roce zatížena dvěmi
stavební projekty – nové parkoviště a rekonstrukce nádražní budovy. Žadatelka svou
žádost stáhla.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí žádost paní xxxxxxxxxxxxxx a současně
také následné zrušení této žádosti z důvodu aktuální informace o chystané
rekonstrukci nádražní budovy.

7.8. Zastupitelstvo obce projednalo záměr společnosti ALZA o instalaci Alzaboxu v katastru
Telnice u Brna. Vedení obci konzultovalo a připravilo návrh v blízkosti nádražní budovy.
Jan Vybíral tento návrh nepovažuje z dopravního hlediska za optimální, navrhl řešení
v prostorách místních podnikatelů – např. v Bentelu. Starosta obce ještě před zasedáním
ověřil tuto možnost a jelikož se majitelé o toto řešení zajímali, bude s nimi dále jednáno
o realizaci.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí návrh umístění Alzaboxu v Telnici,
který předložilo vedení obce. Pro další jednání však doporučuje společnosti ALZA
dále připravovat umístění na čerpací stanici Bentel.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 18: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
7.9. Starosta obce Telnice po dohodě s Janem Vybíralem a po prověření formálních
náležitostí místostarostou obce na Ministerstvu vnitra ČR a Katastrálním úřadě –
pracoviště Brno-venkov navrhnul, aby se zastupitelstvo obce zabývalo trvalý
pojmenováním lokality okolo nádraží. Této části obce se zažil název „Nádražní čtvrť“ a
protože se stále vedou dohady o používání malého a velkého písmene této části obce, a
také proto, že by si to tato část už po letech zasloužila mít dořešeno, navrhnul, abyl ulice:
K Nádraží, Na Vilách, Hliníky a další pozemky dle mapového podkladu byly prohlášeny za
oficiální část obce s názvem Nádražní čtvrť.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje název „Nádražní čtvrť“ pro část obce, do
které patří ulice: K Nádraží, Na Vilách, Hliníky. Přesné vymezení nově
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pojmenované lokality „Nádražní čtvrť“ je zakresleno v mapovém podkladu, který
je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 19: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
7.10.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o poděkování tří telnických restaurací
za poskytnutí finančních darů v roce 2020.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí poděkování tří telnických restaurací za
poskytnutí finančních darů v roce 2020.

7.11.
Zastupitelstvo obce projednalo vyřazení dlouhodobého drobného majetku:
kopírovací stroj Ineo+220, inv. číslo: 648, PC: 1 210 Kč; posypový vozík, inv. číslo: 509,
PC: 3 588 Kč; multifunkční zařízení Dell 2135 en-laser, inv. číslo: 446/6, PC: 25 056 Kč a
likvidaci tohoto majetku na sběrném místě obecního dvora.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje vyřazení dlouhodobého drobného majetku:
kopírovací stroj Ineo+220, inv. číslo: 648, PC: 1 210 Kč; posypový vozík, inv. číslo:
509, PC: 3 588 Kč; multifunkční zařízení Dell 2135 en-laser, inv. číslo: 446/6, PC: 25
056 Kč a likvidaci tohoto majetku na sběrném místě obecního dvora.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 20: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
7.12.
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo úhradu navýšené faktury pana
Ivicy Ištvanoviće (IČ: 05818745) za kontrolu mostů a lávek v k.ú. Telnice u Brna za rok
2020 v konečné částce 27 500 Kč bez DPH.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje úhradu navýšené faktury pana
Ivicy Ištvanoviće (IČ: 05818745) za kontrolu mostů a lávek v k.ú. Telnice u Brna za
rok 2020 v konečné částce 27 500 Kč bez DPH.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 21: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
7.13.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o aktuální situaci o očkování seniorů
80+ proti nemoci COVID 19 a poděkoval sociální komisi za obvolání všech seniorů této
věkové kategorie. Obecní úřad bude pomáhat těmto seniorům v registraci, s dopravou
a dalších souvisejích činnostech.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o aktuální situaci
o očkování seniorů 80+ proti nemoci COVID 19.

7.14.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o podobě loga Roku telnické rodiny.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o podobě loga
Roku telnické rodiny.
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7.15.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o činnosti JSDH Telnice za rok 2020
předloženou velitelem JSDH xxxxx xxxxxxxxxxx.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí Zprávu o činnosti JSDH Telnice za rok
2020 předloženou velitelem JSDH xxxxxxxxxxxxxxx.
7.16.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o nedobrém technickém stavu části
oplocení Víceúčelového hřiště u Sokolovny.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o nedobrém
technickém stavu části oplocení Víceúčelového hřiště u Sokolovny, kde prudký vítr
způsobil nahnutí pletiva směrem do hřiště. Pracovní četa bude hledat technické
řešení opravy ve spolupráci s kovářem xxxxxxxxxxxxxxxx.

7.17.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice, že poděkoval všem dobrovolníkům
a členům sociální komise, kteří se v současné době účastní různých místních
dobrovolnických aktivit v souvislosti s probíhající pandemií.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí poděkování starosty obce všem
dobrovolníkům a členům sociální komise, kteří se v současné době účastní různých
místních dobrovolnických aktivit v souvislosti s probíhající pandemií.

7.18.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice, že poděkoval všem pracovníkům
obecního úřadu, pracovní čety a pošty za obětavou práci v době pandemie.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí poděkování starosty obce všem
pracovníkům obecního úřadu, pracovní čety a pošty za obětavou práci v době
pandemie.

7.19.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice, že poděkoval společnostem Alfasoft
a Deco Media (dodávka křížovek a tiskovin) a seniorským společnostem Spokojený
senior – KLAS a ELPIDA, které podporují aktivity pro seniory v pandemickém období.
Poděkování patří také všem babičkám pracujícím pro společnost ELPIDA za upletení více
než 200 ks párů ponožek telnickým seniorům.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí poděkování starosty obce společnostem
Alfasoft a Deco Media (dodávka křížovek a tiskovin) a seniorským společnostem
Spokojený senior – KLAS a ELPIDA, které podporují aktivity pro seniory v
pandemickém období. Poděkování patří také všem babičkám pracujícím pro
společnost ELPIDA za upletení více než 200 ks párů ponožek telnickým seniorům.

7.20.Starosta obce poděkoval všem, co se podíleli na Tříkrálové sbírce a informoval o akci „I
knihy mohou chodit“, na jarní akci „Telnická škola v přírodě“ a na očkování proti COVID19 pro seniory 80+.
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7.21.Starosta uvedl bod programu „Diskuze“ a vyzval přítomné, aby se případně do
vyhlášené diskuze přihlásili. Nikdo se do diskuze něpřihlásil.
7.22.Starosta obce seznámil zastupitele obce Telnice s návrhem předběžného termínu
příštího zasedání Zastupitelstva obce Telnice – 18. února 2021 od 18 hodin v zasedací
místnosti OÚ Telnice.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí předpokládaný termín příštího zasedání
ZO Telnice: 18. února 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 20:13. V průběhu
zasedání bylo přítomno 11 členů zastupitelstva obce (z toho 2 distančně) – viz příloha č.1
zápisu (prezenční listina).

Zapisovatel:

Jan Dudák

Ověřovatelé: Lenka Sobotková

Starosta:

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

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

Petr Gabrhel

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

František Kroutil

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

