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Z Á P I S č. 28 / 21
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 20. 5. 2021
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce v 18:00 hod. Na začátku zasedání bylo
přítomno 10 členů zastupitelstva obce. Starostovi obce se před zahájením zasedání
zastupitelstva obce Telnice omluvil: Jan Vybíral (pracovní důvody). 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 11. 5. 2021, sejmuta bude
21. 5. 2021. Zápis z předchozího jednání byl ověřen (ověřovatelé: Adam Langer, Pavel Zapletal).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 10 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 11 všech členů
zastupitelstva obce, takže zastupitelstvo obce je usnášeníschopné dle §92 odst. 3 zákona
o obcích 128/2000 Sb.).

Program jednání uvedený na pozvánce:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Došlá pošta
4) V 00538 – MŠ Telnice, Palackého 402 – rekonstrukce a optimalizace vytápění
5) Veřejná zakázka – střešní krytina MŠ Telnice
6) Prodloužení ulice Lány
7) Různé

Starosta obce Telnice přednesl návrh na doplnění o jednotlivé body v bodě 7) Různé:
Prodej částí obecních pozemků 3651, 3652, 3664, 3705 v k.ú. Telnice u Brna
Řád veřejného pohřebiště
ČEPS - finanční dar
Dotační smlouva Jihomoravský kraj
Sběr železného šrotu
Pronájem částí obecních pozemků p.č. 34/1 a 21/3 v k.ú. Telnice u Brna
Pronájem části obecního pozemku p.č. 288/1 v k.ú. Telnice u Brna
Pronájem obecního pozemku p.č. 435 v k.ú. Telnice u Brna
Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330068803/002-MDP
Senior Taxi
Aktualizace webových stránek
Poděkování xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Výměna dvou oken v ZŠ Telnice
Nový křovinořez
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Kooperativa navýšení limitu plnění pojištění odpovědnosti
Aktualizace D.A.S. pojištění právní ochrany
Žádost o dotaci typu B – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telnické hody 2021
Odhalení pamětní desky F. Vykouřila
Filmy pro promítání Kinematografu bratří Čadíků
Valná hromada DSO Šlapanicko
KTS Ekologie účetní závěrka
KTS Ekologie Příloha č. 1
DSO Region Cezava návrh závěrečného účtu za rok 2020
Ceník inzerce v Telnickém zpravodaji
Rozpočtové opatření 02/2021
INFORMACE
PODĚKOVÁNÍ
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 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Starosta obce podal návrh na zapisovatele zápisu Jana Dudáka a na ověřovatele zápisu
Bohumilu Hrazdírovou 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 Bohumilu Hrazdírovou a Petra Gabrhela.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 2: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2. Kontrola usnesení a úkolů:
2.1. Starosta obce – podepsat Smlouvu o nájmu části obecního pozemku p.č. 4736 v k.ú. Újezd
u Brna. – Splněno.
2.2. Starosta obce – podepsat Darovací smlouvu ve výši 20 000 Kč od pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
– Splněno.
2.3. Starosta obce – uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice
s Římskokatolickou farností Telnice. – Splněno.
2.4. Starosta obce – uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice
se spolkem Telnické sluníčko. – Splněno.
2.5. Starosta obce – uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice
s Orlem jednota Telnice. – Splněno.
2.6. Starosta obce – podepsat směnnou smlouvu s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. – Splněno.
2.7. Starosta obce – připravit zadání veřejné zakázky na výměnu střešní krytiny v MŠ ve
spolupráci s advokátní kanceláří Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o. – Splněno.
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2.8. Místostarosta obce – získat nabídku ing. Marka Sklenáře na služby stavebního dozoru. –
Splněno.
2.9. Starosta obce – podepsat Dohodu o vytvoření pracovních příležirostí s Úřadem práce
České republiky. – Splněno.
2.10. Starosta obce – podepsat Darovací smlouvu s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. – Splněno.
2.11. Starosta obce – podepsat Darovací smlouvu s xxxxxxxxxxxxxxxxxx. – Splněno.
2.12. Starosta obce – podepsat Darovací smlouvu se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. – Splněno.
2.13. Místostarosta obce – vyvěsit záměr na pronájem části obecních pozemků p. č. 34/1 a 21/3
v k. ú. Telnice u Brna. – Splněno.
2.14. Starosta obce – zajistit znalecký posudek od soudního znalce na obecní pozemky v areálu
VKT Měnín. – Trvá – starosta potvrdil, že to chvíli potrvá.
2.15. Starosta obce – objednat vánoční osvětlení na Masarykově náměstí. – Splněno.

3. Došlá pošta
3.1. Stavební úřad Sokolnice - oznámení o zahájení řízení - jednání: podnět k zahájení řízení o
odstranění stavby. TEL-610/2021-Dr.
3.2. Městský úřad Šlapanice - Oznámení o zahájení řízení - Průzkumný vrt, k.ú. Telnice u Brna,
p.č. 713/6, ZD Sokolnice. TEL-612/2021-Dr.
3.3. Stavební úřad Sokolnice - Zahájení řízení - Ž. o změnu stavby_ze svateb.salonu na byt
správce, parkování nákladních a osob.vozidel_p.p.č. 1106/2, 1097 Telnice Zapomělová.
TEL-663/2021-Dr.
3.4. Jihomoravský kraj - Souhlas ke změně č.1 Řádu veřejného pohřebiště obce Telnice. TEL691/2021-DuJ.
3.5. Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko - Valná hromada č. 17 DSO Šlapanicko. TEL-697/2021DuJ.
3.6. Jihomoravský kraj - Neschválení poskytnutí dotace - MŠ Telnice, Palackého 402 rekonstrukce a optimalizace vytápění. TEL-705/2021-Dr.
3.7. Státní pozemkový úřad, pobočka Brno – venkov - Monitoring eroze zemědělské půdy 2021
- žádost o součinnost. TEL-710/2021-Dr.
3.8. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice - typ dotace
B . TEL-711/2021-Dr.
3.9. xxxxxxxxxxxxxxxxxx - Upřímné poděkování zastupitelstvu obce Telnice za další finanční
podporu. TEL-714/2021-Dr.

4. V 00538 – MŠ Telnice, Palackého 402 – rekonstrukce a optimalizace vytápění
Starosta obce podal zprávu o průběhu veřejné zakázky i konzultaci s projektantem.
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Protokol o otevírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek, Oznámení o výběru dodavatele, schválení vybraného dodavatele VV
TOP s.r.o. a Smlouvu o dílo se společností VV TOP s.r.o.
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Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Telnice:
a) vzalo na vědomí 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 00538 – MŠ Telnice, Palackého 402 – rekonstrukce a
optimalizace vytápění“
b) schválilo vybraného dodavatele na veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce s názvem „V 00538 – MŠ Telnice, Palackého 402 – rekonstrukce a optimalizace
vytápění“, a to VV TOP s.r.o., IČO: 49977202, se sídlem Podolská 1739/38, Líšeň, 628
00 Brno
c) schválilo Smlouvu o dílo se společností VV TOP s.r.o., IČO: 49977202, se sídlem
Podolská 1739/38, Líšeň, 628 00 Brno a pověřuje starostu jejím podpisem.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 3: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Telnice projednalo nabídku ing. Zdeňka Prokeše na výkon činnosti
autorského dozoru při realizaci veřejné zakázky V 00538 – MŠ Telnice, Palackého 402 –
rekonstrukce a optimalizace vytápění.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nabídku ing. Zdeňka Prokeše (IČ: 62320637) na
výkon činnosti autorského dozoru při realizaci veřejné zakázky V 00538 – MŠ Telnice,
Palackého 402 – rekonstrukce a optimalizace vytápění a úkol starostovi obce provést
včasnou objednávku.
 Hlasování o návrhu usnesení č.4 : pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Veřejná zakázka – střešní krytina MŠ Telnice
Dle návrhu, který připravil advokát Mgr. Ladislav Kavřík, projednalo Zastupitelstvo obce
Telnice zadávací podmínky pro veřejnou zakázku „V 00544 – výměna střešní krytiny MŠ
Telnice“.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje zadávací podmínky pro veřejnou zakázku „V
00544 – výměna střešní krytiny MŠ Telnice“ a pověřuje starostu další administrací
zakázky.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 5: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo složení Hodnoticí komise pro hodnocení nabídek
veřejné zakázky „V 00544 – výměna střešní krytiny MŠ Telnice“.
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Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje složení Hodnoticí komise pro hodnocení nabídek
veřejné zakázky „V 00544 – výměna střešní krytiny MŠ Telnice“: František Kroutil, Jan
Dudák, Ladislav Kavřík, Petr Gabrhel, Jan Vybíral, náhradník: 1. Leona Bímová, 2. Adam
Langer.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 6: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh příkazní smlouvy s advokátní kanceláří
Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o. ve věci veřejné zakázky „V 00544 – výměna
střešní krytiny MŠ Telnice“.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje ve věci veřejné zakázky „V 00544 – výměna
střešní krytiny MŠ Telnice“ příkazní smlouvu s advokátní kanceláří Steska, Kavřík,
advokátní kancelář, s.r.o. (IČ: 03045315).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 7: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
6. Prodloužení ulice Lány
Zastupitelstvo obce projednalo nabídku ing. Marka Sklenáře na provádění technického
dozoru při realizaci stavební zakázky Prodloužení ulice Lány, přičemž cílem této činnosti
je především kontrola budoucího vlastníka prodloužené komunikace při realizaci stavby
tak, aby při budoucím převzetí díla nevznikly žádné pochybnosti o kvalitě provedeného.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nabídku ing. Marka Sklenáře (IČ: 65781678) na
provádění technického dozoru ve prospěch obce Telnice při realizaci stavební zakázky
Prodloužení ulice Lány.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 8: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
7. Různé
7.1. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo prodej nově vzniklých částí obecních pozemků p.č.
3651/2, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 2092 m2, p.č. 3652/2, druh pozemku orná
půda, o výměře 79 m2, p.č. 3664/2, druh pozemku orná půda, o výměře 212 m2, p.č.
3705/2, druh pozemku orná půda, o výměře 925 m2 všechny v k.ú. Telnice u Brna. Záměr
na prodej pozemků byl řádně vyvěšen na úřední desce a nebyla k němu vznesena žádná
připomínka.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje prodej těchto částí obecních pozemků:
- nově vzniklý pozemek p.č. 3651/2, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 2092 m2
v k.ú. Telnice u Brna, oddělený z původního pozemku p.č. 3651 geometrickým
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plánem č. 1075-222/2018 ze dne 18.06.2018 schváleným dne 25.06.2018
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrálním pracovištěm Brno-venkov,
pod č.j. PGP-2194/2018-703,
- nově vzniklý pozemek p.č. 3652/2, druh pozemku orná půda, o výměře 79 m2 v k.ú.
Telnice u Brna, oddělený z původního pozemku p.č. 3652 geometrickým plánem č.
1075-222/2018 ze dne 18.06.2018 schváleným dne 25.06.2018 Katastrálním úřadem
pro Jihomoravský kraj, katastrálním pracovištěm Brno-venkov, pod č.j. PGP2194/2018-703,
- nově vzniklý pozemek p.č. 3664/2, druh pozemku orná půda, o výměře 212 m2 v k.ú.
Telnice u Brna, oddělený z původního pozemku p.č. 3664 geometrickým plánem č.
1075-222/2018 ze dne 18.06.2018 schváleným dne 25.06.2018 Katastrálním úřadem
pro Jihomoravský kraj, katastrálním pracovištěm Brno-venkov, pod č.j. PGP2194/2018-703,
- nově vzniklý pozemek p.č. 3705/2, druh pozemku orná půda, o výměře 925 m2 v k.ú.
Telnice u Brna, oddělený z původního pozemku p.č. 3705 geometrickým plánem č.
1075-222/2018 ze dne 18.06.2018 schváleným dne 25.06.2018 Katastrálním úřadem
pro Jihomoravský kraj, katastrálním pracovištěm Brno-venkov, pod č.j. PGP2194/2018-703 za celkovou kupní cenu ve výši 297 125 Kč společnosti ČEPS, a.s. (IČ:
25702556) a příslušnou kupní smlouvu a úkol starostovi obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 9: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
7.2. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Řád veřejného pohřebiště obce Telnice, kterým se
upravuje provoz veřejného pohřebiště v obci Telnice. Krajský úřad JMK písemně potvrdil
souhlas projednáním řádu na straně obce Telnice.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Telnice,
kterým se upravuje provoz veřejného pohřebiště v obci Telnice na pozemku p.č. 6 v
k.ú. Telnice u Brna.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 10: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
7.3. Starosta obce informoval zastupitele o tom, že byla částečně schválena dřívější žádost
obce Telnice o finanční dar pro účel rekonstrukce vytápění MŠ Telnice. Zastupitelstvo obce
projednalo přijetí finančního daru ve výši 500 000 Kč od společnosti ČEPS, a.s.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje přijetí finančního daru ve výši 500 000 Kč od
společnosti ČEPS, a.s. (IČ: 25702556) a současně schvaluje Smlouvu č. 1410002707 o
poskytnutí finančního daru.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 11: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
7.4. Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu
25 000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 12:

o

poskytnutí

dotace

ve

výši
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Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši
25 000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje s Jihomoravským krajem (IČ: 70888337)
na realizaci projektu Počítačový kurz pro seniory.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 12: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
7.5. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o výsledku sběru železného šrotu dne
8. května 2021, který ve spolupráci s obcí Telnice provedl oddíl házené T. J. Sokola Telnice.
Starosta obce navrhl poskytnutí finančního daru ve výši 74 470 korun T. J. Sokol Telnice.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí výsledky sběru železného šrotu dne
8. května 2021. Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje poskytnutí finančního daru ve
výši 74 470 korun T. J. Sokol Telnice (IČ: 18565786) a příslušnou darovací smlouvu a
úkol starostovi obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 13: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
7.6. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo pronájem částí obecního pozemku p.č. 34/1 v k.ú.
Telnice u Brna o výměře 43 m2 a p.č. 21/3 v k.ú. Telnice u Brna o výměře 48 m2 za roční
nájemné ve výši 9 100 Kč (100 Kč/m2) s účinností od 1. 6. 2021. Lenka Sobotková ohlásila
střet zájmu, proto se zdrží hlasování.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje pronájem částí obecního pozemku p.č. 34/1 v
k.ú. Telnice u Brna o výměře 43 m2 a p.č. 21/3 v k.ú. Telnice u Brna o výměře 48 m2
za roční nájemné ve výši 9 100 Kč (100 Kč/m2) s účinností od 1. 6. 2021 panu Tomáši
Sobotkovi (IČ: 74614525) a příslušnou Smlouvu o nájmu části obecního pozemku a
úkol starostovi obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 14: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas
(Sobotková).
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
7.7. Zastupitelstvo obce projednalo pronájem části obecního pozemku p.č. 288/1 o výměře 20
m2 v k.ú. Telnice u Brna za roční nájemné ve výši 8 Kč s účinností od 1.6.2021.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje pronájem části obecního pozemku p.č. 288/1
o výměře 20 m2 v k.ú. Telnice u Brna za roční nájemné ve výši 8 Kč s účinností od
1.6.2021 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a
příslušnou Smlouvu o nájmu části obecního pozemku a úkol starostovi obce
smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 15: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
7.8. Zastupitelstvo obce projednalo pronájem obecního pozemku p.č. 435 v k.ú. Telnice u Brna
o výměře 203 m2 za roční nájemné ve výši 81 Kč s účinností od 1.6.2021.
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Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje pronájem obecního pozemku p.č. 435 v k.ú.
Telnice u Brna o výměře 203 m2 za roční nájemné ve výši 81 Kč s účinností od
1.6.2021 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a
příslušnou Smlouvu o nájmu obecního pozemku a úkol starostovi obce smlouvu
podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 16: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
7.9. Zastupitelstvo obce projednalo návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: HO014330068803/002-MDP se společností EG.D, a.s.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO014330068803/002-MDP se společností EG.D, a.s. (IČ: 28085400).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 17: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
7.10.Zastupitelstvo obce Telnice vyhodnotilo dosavadní spolupráci s taxislužbou Michal
Drápal. Zastupitelé diskutovali o prospěšnosti této služby a doporučili její prodloužení.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo vyhodnocení dosavadní spolupráce s
taxislužbou Michal Drápal ve věci projektu Senior Taxi a schvaluje úkol starostovi
obce jednat o dodatku ke stávající smlouvě s prodloužením platnosti služby do
konce roku 2022.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 18: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
7.11.Zastupitelstvo obce Telnice projednalo nabídku společnosti Synetix, s.r.o. ve výši 47 000
Kč bez DPH na aktualizaci stávajících internetových stránek www.telnice.cz tak, aby jejich
vzhled a funkčnost odpovídaly aktuálně platné legislativě. Starosta obce informoval o tom,
že bude nutné převést webové stránky na nový systém. Současně sdělil, že je ve spolupráci
se společností Google objednáno letecké snímkování obce, které proběhne v letních
měsících a jehož obsah by měl být součástí grafického řešení aktualizovaných webových
stránek obce.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nabídku společnosti Synetix, s.r.o. (IČ:
26953030) ve výši 47 000 Kč bez DPH na aktualizaci stávajících internetových
stránek www.telnice.cz.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 19: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
7.12.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o poděkování xxxxxxxxxxxxxxx za
finanční dar.
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Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí poděkování xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Restaurace Orlovna) za poskytnutý finanční dar.

7.13. Zastupitelstvo obce projednalo návrh Smlouvy o dílo č. 21005178 vč. dodatku č. 1 se
společností Okna Macek a.s.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje návrh Smlouvy o dílo č. 21005178 vč. dodatku
č. 1 se společností Okna Macek a.s. (IČ: 26906724) na výměnu dvou oken v budově
ZŠ Telnice za cenu 13 959 Kč bez DPH.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 20: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
7.14.Zastupitelstvo obce Telnice projednalo na základě požadavku pracovní čety návrh na
nákup křovinořezu STIHL FS 460 C-EM za cenu 24 000 Kč vč. DPH.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nákup křovinořezu STIHL FS 460 C-EM za cenu
24 000 Kč vč. DPH u společnosti STIHL - Hubert Mlejnek (IČ: 86758161) a úkol
starostovi obce křovinořez objednat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 21: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
7.15.Zastupitelstvo obce Telnice projednalo nabídku pojišťovny Kooperativa ve věci navýšení
limitu plnění pojištění odpovědnosti ze současných 20 milionů na 50 mil.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 22:
Zastupitelstvo obce Telnice doporučuje DSO Region Cezava projednání nabídky
pojišťovny Kooperativa ve věci navýšení limitu plnění pojištění odpovědnosti ze
současných 20 milionů na 50 mil. a úkol starostovi obce, aby toto navýšení na
nejbližším jednání DSO navrhl.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 22: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
7.16.Zastupitelstvo obce projednalo návrh aktualizace pojištění právní ochrany D.A.S.
Rechtsschutz AG včetně příplatku za osobní vůz ve výši 2 200 Kč/ročně. Zastupitelé
doporučili starostovi obce zvážit využítí služeb pojišťovny i pro běžnou agendu obce
(pokud je to možné).
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 23:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje aktualizaci pojištění právní ochrany D.A.S.
Rechtsschutz AG včetně příplatku za osobní vůz ve výši 2 200 Kč/ročně.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 23: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
7.17.Zastupitelstvo obce Telnice projednalo žádost o dotaci typu B paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
na realizaci akce: Nohejbalový turnaj Tennessee Cup XII.
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Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 24:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje poskytnutí dotace typu B paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na realizaci akce
Nohejbalový turnaj Tennessee Cup XII. ve výši 5 000 korun a Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 24: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 24 bylo schváleno.
7.18.Zastupitelstvo obce Telnice projednalo program i předběžné náklady Telnických hodů v
letošním roce a také Smlouvu s uměleckou agenturou Pavel Trkan. Situace je v tuto chvíli
s ohledem na platná (a očekávaná) hygienická opatření nepředvídatelná. Pokud se hody
mají uskutečnit pod organizací obce Telnice a za spolupráce s telnickým Sokolem, je třeba
vše připravit tak, aby byla respektována aktuálně platná opatření státních orgánů.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 25:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje program i předběžné náklady Telnických hodů
v letošním roce. Hlavním organizátorem bude Obec Telnice. Zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu s uměleckou agenturou Pavel Trkan (IČ: 63386551) na
vystoupení CM Aleše Smutného v ceně 12 000 Kč – 19. června 2021.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 25: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 25 bylo schváleno.
7.19.Zastupitelstvo obce Telnice projednalo termín odhalení pamětní desky F. Vykouřila, který
bude umístěna fasádě obecního úřadu. Zastupitelé potvrdili shodu na přesném umístění
desky. Pro veřejnost bude připravený krátký program za doprovodu dechové hudby
Zlaťanka.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 26:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje termín odhalení pamětní desky F. Vykouřila
v neděli 20. června 14:00 hod. před budovou OÚ Telnice.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 26: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 26 bylo schváleno.
7.20.Zastupitelstvo obce Telnice projednalo výběr filmů pro Letní promítání kina v Telnici,
které se uskuteční 1. – 3. července 2021. Po delší diskuzi se zastupitelé shodli na tom, že
nabídka dětské pohádky je v letošním roce pro tuto akci nevhodná.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 27:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje výběr filmů pro Letní promítání kina v Telnici,
které se uskuteční 1. – 3. července 2021 na parkovišti u Sokolovny.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 27: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 27 bylo schváleno.
7.21.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o pozvánce na valnou hromadu DSO
Šlapanicko.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí pozvánku na valnou hromadu DSO
Šlapanicko.
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7.22.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o účetní závěrce a o zprávě auditora
společnosti KTS Ekologie za rok 2020.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí účetní závěrku a zprávu auditora společnosti
KTS Ekologie za rok 2020.

7.23.Zastupitelstvo obce Telnice projednalo aktualizované znění Přílohy č. 1 ke Smlouvě č.
20/10 o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Telnice.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 28:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje aktualizované znění Přílohy č. 1 ke Smlouvě č.
20/10 o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Telnice pro rok 2021 a
úkol starostovi obce přílohu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 28: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 28 bylo schváleno.
7.24.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o návrhu závěrečného účtu DSO Region
Cezava za rok 2020.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí návrh závěrečného účtu DSO Region Cezava
za rok 2020.

7.25.Zastupitelstvo obce Telnice projednalo nové cenové podmínky pro inzerci v Telnickém
zpravodaji.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 29:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje nové cenové podmínky pro inzerci v
Telnickém zpravodaji s účinností od 1.7.2021.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 29: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 29 bylo schváleno.
7.26.Zastupitelstvo obce Telnice projednalo rozpočtové opatření č. 02/2021.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 30:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje rozpočtové opatření č. 02/2021
 Hlasování o návrhu usnesení č. 30: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 30 bylo schváleno.
7.27.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o akutní opravě dešťové kanalizace v
ul. Palackého, kterou provedla Sekanina – SEVUD.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o akutní opravě
dešťové kanalizace v ul. Palackého, kterou provedla firma Sekanina – SEVUD.

7.28.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o zahájené rekonstrukci plotu
Víceúčelového hřiště u Sokolovny (podél parkoviště), který se již začal nebezpečně
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naklánět. Obecní pracovní četa nemá v tuto chvíli dostatečné personální síly a technické
vybavení na to, aby tyto práce mohla zajistit. Proto byla oslovena firma Sekanina – SEVUD,
aby tyto práce zajistila – nejlépe do konání obecního tenisového turnaje.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o zahájené
rekonstrukci plotu Víceúčelového hřiště u Sokolovny, kterou provádí firma Sekanina –
SEVUD.
7.29.Starosta obce poděkoval všem, kteří se podíleli na Velké dětské pejskyádě a na akci
„Týden pro rodinu“.
7.30.Starosta obce pozval všechny na úterní KLAS (25.5.), na tenisový turnaj ve čtyřhře (29.5.),
na malování v parku u rybníka (29.5.), na sportovní den dětí (30. 5.), na kurz „Hygienické
minimum“ (2. 6.), na zájezd do Holešova a Vizovic (6. 7.), na Letní hlídání dětí (19. – 30.
7.).
7.31.Starosta uvedl bod programu „Diskuze“ a vyzval přítomné zastupitele vč. veřejnosti, aby
se případně do vyhlášené diskuze přihlásili. Starosta obce v diskuzi informoval o
uskutečněném druhém kole očkování pro seniory 80+ a poděkoval všem zapojeným za
spolupráci. Dále zastupitelém diskutovali téma cenové hladiny pronajímaných obecních
zahrádek, přičemž doporučili předsedovi finančního výboru, aby tuto záležitost při
nejblížší příležitosti s výborem projednal. Předseda finančního výboru Pavel Zapletal
potvrdil, že se pokusí v brzké době téma s finančním výborem projednat tak, aby mohl
zastupitelstvu jménem FV navrhnout doporučení dalšího postupu.
7.32.Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice, v tuto chvíli nemá návrh žádného
dalšího termínu zasedání, jelikož bude termín stanovat v závislosti na stavu přípravy a
průběhu veřejných zakázek.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí, že v tuto chvíli není stanovený
předpokládaný termín příštího zasedání ZO Telnice.
Na závěr zasedání starosta obce poděkoval všem přítomným za účast. Zasedání
zastupitelstva obce bylo ukončeno v 20:33. V průběhu zasedání bylo přítomno 10 členů
zastupitelstva obce – viz příloha č.1 zápisu (prezenční listina).
Zapisovatel:

Jan Dudák

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

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

Starosta:

Petr Gabrhel

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

František Kroutil

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

