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Z Á P I S č. 34 / 21
z jednání zastupitelstva obce Telnice konaného dne 16. 12. 2021
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce v 18:00 hod. Na začátku zasedání bylo
přítomno 10 členů zastupitelstva obce (Adam Langer ohlásil mírné zpoždění). Veřejnost nebyla
na začátku zasedání zastoupena žádným 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 6. 12. 2021, sejmuta bude 17.
12. 2021.
Zápis z předchozího jednání byl ověřen (ověřovatelé: Lenka Sobotková, Pavla Chovancová).
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) Vodné a stočné na rok 2022
5) ČOV Telnice v roce 2022
6) Pronájem obecních pozemků: 1259 a 1260 v k.ú. Telnice u Brna
7) Návrh mimořádné odměny pro uvolněného starostu obce
8) Různé

Starosta obce Telnice přednesl návrh na doplnění o jednotlivé body v bodě 7) Různé:
Inventury majetku za rok 2021
Plán financování a obnovy vodovodů nebo kanalizací
Odůvodnění PFO pro rok 2021
VAS dodatek –výše nájemného
VAS – dodatek – majetková evidence
KTS Ekologie: podmínky na rok 2022
SMS ČR: Rámcová smlouva o jednoduchém vypořádávání autorských práv
Dodatek č. 1 k VPS s DSO Šlapanicko
DSO Region Cezava - připojištění Kooperativa
DSO Region Cezava - členské příspěvky na rok 2022
Smlouva o zřízení věcného břemene – Nej.cz
TOP PRINT PACKAGING
Pozemky Českých drah
Důvodová zpráva ke směnné smlouvě ze dne 3.5.2021
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Údržba rychlostních radarů
VIMIXA znečištění potoka
Žádost o dotaci na sportovní halu
xxxxxxxxxxxx - Plánovací smlouva
Obecní rozhlas
Hostování Lunaparku Kočka v roce 2022
Záměr na pacht obecních pozemků
Rozpočtové opatření č. 7/2021
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 8) 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
Petra Gabrhela a Jana Vybírala. Jiný návrh nebyl podán.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje zapisovatelem zápisu Jana Dudáka a ověřovatele
zápisu Petra Gabrhela a Jana Vybírala.
 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 – připravit smluvní podmínky a geometrický plán věcného břemene pro
přístup k vodě – vodní pumpě na pozemku obce p.č. 126/2. – Trvá.
2.2. Vladimír Blaženka – zajistit realizaci opravy vodního kola ve Zlatém potoce. – Trvá.
2.3. Starosta obce – zajistit provedení doporučených opatření ve věci poškozeného stromu .
– Splněno.
2.4. Komise životního prostředí – zajistit provedení doporučených opatření ve věci
poškozeného stromu . – Splěno.
2.5. Místostarosta obce – vyvěsit záměr na pronájem obecních pozemků p.č. 1259 a 1260
v k.ú. Telnice u Brna na úřední desce. – Splněno.
2.6. Starosta obce – podepsat Darovací smlouvu s Diecézní charitou Rajhrad. – Splněno.
2.7. Starosta obce – objednat realizaci veřejného osvětlení v ulici V Dědině. – Splněno.
2.8. Starosta obce – objednat klimatizaci pro budovu MŠ Telnice – Splněno.
2.9. Starosta obce – podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene s EG.D., a.s. – Splněno.

3. Došlá pošta
3.1. Jihomoravský kraj - Členství v Euroregionu Pomoraví. TEL-1721/2021-Dr.
3.2. EG.D, a.s. - Odstranění a ořez dřevin. TEL-1728/2021-Dr.
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3.3. Antonín Kočka - Žádost o povolení hostování lunaparku v roce 2022. TEL-1756/2021-Dr.
3.4. České dráhy, a.s. - Nabídka na koupi nemovitých věcí v k.ú. Telnice u Brna, p.č. 1476,
1279/14, 1279/17.
3.5. Stavební úřad Sokolnice - kolaudační souhlas: KS Telnice u B., obnova NN, ul. V Dědině p.
p.č. 616, EG.D. TEL-1772/2021-Dr.
4. Vodné a stočné pro rok 2022
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo kalkulaci vodného a stočného pro rok 2022.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje kalkulaci vodného a stočného pro rok 2022. Cena
vodného za m3 bude v roce 2022 účtována ve výši: 48,69 Kč vč. DPH a stočného
pak ve výši: 50,79 Kč vč. DPH
 Hlasování o návrhu usnesení č.3 : pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
V 18:11 se na jednání zastupitelstva obce dostavil člen zastupitelstva obce Adam Langer,
od této chvíle bylo přítomno 11 členů zastupitelstva obce.
5. ČOV Telnice v roce 2022
Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh Smlouvy o financování oprav ČOV Telnice č.
ČOV – 01/2021 s Obcí Sokolnice a s Obcí Otmarov. Starosta obce podal zprávu o
předchozích jednáních se dvěma dotčenými obcemi i důvodech, které vedou k volbě
konkrétního poměru podílu na připravovaných opravách ČOV Telnice.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o financování oprav ČOV Telnice č. ČOV
– 01/2021 s Obcí Sokolnice (IČ: 00282596) a s Obcí Otmarov (IČ: 00488259) a úkol
starostovi obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 4: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
6. Pronájem obecních pozemků: 1259 a 1260 v k.ú. Telnice u Brna
Zastupitelstvo obce projednalo pronájem obecních pozemků: 1259 (456 m2) a 1260 (27
m2) v k. ú. Telnice u Brna. Záměr na prodej pozemků byl řádně vyvěšen na úřední desce a
nebyla k němu vznesena žádná připomínka. Písemně projevil o jejich pronájem zájem pan
xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje pronájem obecních pozemků: 1259 (456 m2) a
1260 (27 m2) v k.ú. Telnice u Brna panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za roční nájemné ve výši 386 Kč na dobu neurčitou s účinností
od 1. ledna 2022 a úkol starostovi obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 5: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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7. Návrh mimořádné odměny pro uvolněného starostu obce
Zastupitelstvo obce projednalo návrh zastupitele Petra Gabrhel na mimořádnou
jednorázovou odměnu uvolněnému starostovi obce Telnice ve výši 30 000 Kč. Navrhovatel
vysvětlil zastupitelům obce důvody, které ho vedly k navržení mimořádné odměny
starostovi. Zmínil zajištění a organizaci očkování seniorů proti onemocnění COVID 19,
aktivity jako Velikonoční radost, velikonoční pomlázka, závody motokár, podpora dne pro
rodinu, podpora kulturního a sportovního dění v obci a to všechno při omezených
možnostech roku 2021. Starosta obce poděkoval za tento návrh a konstatoval, že se díky
svému střetu zájmu zdrží hlasování.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 6:
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 prosinec 2021, vč. příslušného odůvodnění.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 6: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 1 (Kroutil).
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Starosta obce zastupitelům poděkoval schválení mimořádné odměny.
8. Různé
8.1. Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o obecní Směrnici k inventarizaci č.
2/2021 a Plánu inventur na rok 2021 i o jmenování jednotlivých členů inventarizačních
komisí, které je shodná s předchozími roky v tomto volebním období.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí vydanou Směrnici k inventarizaci č. 2/2021
a Plán inventur na rok 2021 i jmenování jednotlivých členů inventarizačních komisí.
8.2. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a
kanalizace, kterou s odkazem na aktuální legislativu a propočítané náklady předložila
Vodárenská akciová společnost.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a
kanalizace.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 7: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
8.3. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh Odůvodnění týkající se Plánu financování a
obnovy vodovodů nebo kanalizací za rok 2021.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce schvaluje Odůvodnění týkající se Plánu financování a obnovy
vodovodů nebo kanalizací za rok 2021.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 8: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
8.4. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh Dodatku č. 16 ke Smlouvě o nájmu a provozu
kanalizace a ČOV ze dne 25.1.2017 s Vodárenskou akciovou společností.
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Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Dodatek č. 16 ke Smlouvě o nájmu a provozu
kanalizace a ČOV ze dne 25.1.2017 s Vodárenskou akciovou společností (49455842).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 9: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
8.5. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo Dodatek č. 18 ke smlouvě o zavedení a následném
vedení majetkové a provozní evidence a o jejím předávání se společností VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Dodatek č. 18 ke smlouvě o zavedení a následném
vedení majetkové a provozní evidence a o jejím předávání se společností VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČ: 49455842).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 10: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
8.6. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh Smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování
odpadu v obci Telnice č. 20/21 se společností KTS Ekologie s.r.o. (IČ: 28310942), který
vychází z aktuálně platné odpadové legislativy a také s odkazem na předloženou kalkulaci
nákladů společnosti na příští rok. Uzavřením této smlouvy se končí platnost předchozího
smluvního vztahu.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
v obci Telnice č. 20/21 se společností KTS Ekologie s.r.o. (IČ: 28310942) a úkol starostovi
obce smlouvu podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 11: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
8.7. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo návrh Rámcové smlouvy o jednoduchém
vypořádávání autorských práv s SMS-služby s. r. o.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Rámcovou smlouvu o jednoduchém vypořádávání
autorských práv s SMS-služby s. r. o. (IČ: 06784771) a úkol starostovi obce smlouvu
podepsat.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 12: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
8.8. Zastupitelstvo obce Telnice projednalo dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
návratné finanční výpomoci uzavřené dne 16. 6. 2021 mezi obcí Obec Telnice jako
poskytovatelem a Dobrovolným svazkem obcí Šlapanicko.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
návratné finanční výpomoci uzavřené dne 16. 6. 2021 mezi obcí Obec Telnice jako
poskytovatelem a Dobrovolným svazkem obcí Šlapanicko, se sídlem Opuštěná 9/2, 656
70 Brno (IČ: 04379322) jako příjemcem.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 13: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 1 (Zapletal).
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Usnesení č. 13 bylo schváleno.
8.9. Zastupitelstvo obce projednalo úhradu neinvestičního příspěvku ve výši 12 602 Kč na účet
DSO Region Cezava.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje úhradu neinvestičního příspěvku ve výši 12 602 Kč
na účet DSO Region Cezava, který bude sloužit pro úhradu pojištění odpovědnosti u
společnosti Kooperativa.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 14: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
8.10. Zastupitelstvo obce projednalo úhradu členských příspěvků DSO Region Cezava na rok
2022 ve výši 27 676 korun a rozpočtovou položku 5329 ve výši 27 700 Kč.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje úhradu členských příspěvků DSO Region Cezava
na rok 2022 ve výši 27 676 korun a rozpočtovou položku 5329 ve výši 27 700 Kč.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 15: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
8.11. Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. Tel - 10001/2021
se společností Nej.cz s.r.o. (dříve itself) – jedná se o vedení optiky do Měnína.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. Tel 10001/2021 se společností Nej.cz s.r.o. (IČ: 03213595) 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.
Zastupitelé dále vedli diskuzi ve věci aktuálního stavu pokládky optického kabelu v obci.
Starosta obce navrhnul, přizvat na příští veřejné zasedání zástupce firmy VIVO
CONNECTION, spol. s r. o., aby se zastupitelé mohli přímo dotázat zástupce dodavatele na
stav s přípravou a realizací totoho projektu. Zastupitelé s návrhem souhlasili. Starosta
pozve pana Michala Uhra na příští zasedání.
8.12. Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o informaci TOP Print Packaging ve věci
přesunutí oficiálního sídla společnosti do Telnice.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci TOP Print Packaging ve věci
přesunutí oficiálního sídla společnosti do Telnice. Obec Telnice vyslovuje poděkování
vedení společnosti za dodržení vzájemné ústní dohody v této věci.
8.13. Zastupitelstvo obce obdrželo na základě své žádosti s předchozích let nabídku společnosti
České dráhy na odkup drážních pzemků v Nádražní čtvrti. Zastupitelstvo obce projednalo
navrhovanou kupní cenou ve výši 710 000,- Kč bez DPH za nemovitým věcem v k. ú. Telnice
u Brna dle nabídky č. j. 56364/2017 - O32.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 17:
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Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí nabídku společnosti České dráhy a souhlasí
s navrhovanou kupní cenou ve výši 710 000,- Kč bez DPH za nemovité věci
v k. ú. Telnice u Brna dle nabídky č. j. 56364/2017 - O32 a očekává návrh kupní smlouvy.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 17: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
8.14. Zastupitelstvo obce projednalo Důvodovou zprávu ke Směnné smlouvě ze dne 3.5.2021
mezi Obcí Telnice a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ke způsobu ocenění
směňovaných pozemků.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje Důvodovou zprávu ke Směnné smlouvě ze dne
3.5.2021 mezi Obcí Telnice a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ke způsobu ocenění
směňovaných pozemků.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 18: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
8.15. Zastupitelstvo obce projednalo úhradu faktury za ověření obousměrného radaru na ul.
Palackého ve výši 75 760 Kč bez DPH + faktury za obnovení 8 ks čas na ul. Palackého,
Brněnské a Draha ve výši 8 000 Kč bez DPH od společnosti DOSIP Servis, s.r.o.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje úhradu faktury za ověření obousměrného radaru
na ul. Palackého ve výši 75 760 Kč bez DPH + faktury za obnovení 8 ks čas na ul.
Palackého, Brněnské a Draha ve výši 8 000 Kč bez DPH od společnosti DOSIP Servis, s.r.o.
(IČ: 27720713).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 19: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
8.16. Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o pokračování řešení problému
znečištění Zlatého potoka firmou VIMIXA. Starosta dále navrhnul, aby se příštího
veřejného zasedání zúčastnil zástupce firmy VIMIXA a.s. a seznámil v této věci zastupitele
se stanovistem firmy k této problematice a k časovému hledisku návrhu řešení na
odstranění problému. Zastupitelé s návrhem souhlasili. Starosta obce pozve zástupce
společnosti VIMIXA a.s. na příští zasedání.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o pokračování
řešení problému znečištění Zlatého potoka firmou VIMIXA a.s. a očekává na příštím
zasedání účast zástupce této společnosti.
8.17. Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o sdělení Národní sportovní agentury
ve věci podané žádosti o dotaci (Výzva Regiony 2021).
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o sdělení Národní
sportovní agentury ve věci podané žádosti o dotaci (Výzva Regiony 2021) – s ohledem
na rozpočtové provizorium a přetížení agentury nebude zřejmě do konce března 2022
naše žádost (spolu s jinými) vyhodnocena.
8.18. Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice o tom, že plnění Plánovací smlouvy s
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx se
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doposud neuskutečnilo. Dílo doposud není dokončeno a ani se jeho realizace viditelně
nechýlí ke konci. Starosta obce navrhnul zastupitelům, aby se příštího veřejného zasedání
zúčastnili všichni výše uvedení účastníci plánovací smlouvy. Zastupitelé s návrhem
souhlasili. Starosta obce pozve všechny účastníky plánovací smlouvy na příští zasedání.
Zastupitelstvo obce Telnice bere na vědomí informaci starosty obce o tom, že plnění
Plánovací smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx se doposud neuskutečnilo.
8.19. Zastupitelstvo obce projednalo pořízení a montáž 1 ks bezdrátového hlásiče pro obecní
rozhlas v ulici V Dědině za cenu 19 675 Kč bez DPH od společnosti Empemont, s.r.o.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje pořízení a montáž 1 ks bezdrátového hlásiče pro
obecní rozhlas v ulici V Dědině za cenu 19 675 Kč bez DPH od společnosti Empemont,
s.r.o. (IČ: 27772179).
 Hlasování o návrhu usnesení č. 20: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
8.20. Zastupitelstvo obce projednalo žádost Lunaparku Antonín Kočka na hostování zábavných
atrakcí na parkovišti u sokolovny v průběhu telnických hodů v roce 2022.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje žádost Lunaparku Antonín Kočka na hostování
zábavných atrakcí na parkovišti u sokolovny v průběhu telnických hodů v roce 2022.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 21: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
8.21. Zastupitelstvo obce projednalo vyvěšení záměru na pacht těchto obecních pozemků v k.
ú. Telnice u Brna: 1288, 3140, 3142, 3396, 3422, 3423, 3491, 3551, 3606/4, 3608/4,
3608/5, 3609/4, 3610/4, 3611/4, 3612/4, 3613/4, 3614/2, 3651/3, 3652/1, 3664/1,
3705/1, 3734, 3756 všechny v k. ú. Telnice u Brna o celkové výměře 42 052 m2 a v k.ú.
Újezd u Brna: 4338 o výměře 2395 m2.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 22:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje vyvěšení záměru na pacht těchto obecních
pozemků v k. ú. Telnice u Brna: 1288, 3140, 3142, 3396, 3422, 3423, 3491, 3551, 3606/4,
3608/4, 3608/5, 3609/4, 3610/4, 3611/4, 3612/4, 3613/4, 3614/2, 3651/3, 3652/1,
3664/1, 3705/1, 3734, 3756 všechny v k. ú. Telnice u Brna o celkové výměře 42 052 m2
a v k.ú. Újezd u Brna: 4338 o výměře 2395 m2 a úkol místostarostovi obce záměr vyvěsit
na úřední desce.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 22: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
8.22. Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 7-2021 a pověření starosty obce
k provádění rozpočtových opatření do konce roku 2021.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 23:
Zastupitelstvo obce Telnice schvaluje rozpočtové opatření č. 7-2021.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 23: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení č. 23 bylo schváleno.
Starosta obce přednesl návrh usnesení č. 24:
Zastupitelstvo obce Telnice pověřuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření
obce Telnice do 31. 12. 2021.
 Hlasování o návrhu usnesení č. 24: pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 24 bylo schváleno.
8.23. Starosta obce poděkoval místostarostovi obce Janu Dudákovi za vedení úřadu v jeho
nepřítomnosti, informoval zastupitele obce o novém čísle Telnického zpravodaje, o
prodeji obecních vánočních pohlednic a obecního stolního kalendáře na rok 2022 a dále o
spuštění nového projektu Obecní bazar.
8.24. Starosta obce pozval zastupitele na vánoční program telnické farnosti ve farním kostele
(24. – 26. 12.), na sbírku „Andělský strom“ (do 17. 12.), na vánoční sbírku hraček pro
Klokánek (do 20. 12.), na nový taneční kroužek (od 24. 11.), na Silvestrovské dobytí
Severního pólu (30. 12.), na setkání KLASu (11. 1.), na mimořádné očkování pro dospělé
proti COVIDu 19 v Telnici (13. a 18. 1.) a na besedu se seniory o počítačích (18. 1.).
8.25. Starosta uvedl bod programu „Diskuze“ a vyzval přítomné zastupitele, aby se případně do
vyhlášené diskuze přihlásili. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.
8.26. Starosta obce informoval zastupitele obce Telnice s návrhem předběžného termínu
příštího zasedání Zastupitelstva obce Telnice – 27. ledna 2022 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 – 27. ledna 2022 od 18 hodin v
zasedací místnosti OÚ Telnice.
Na závěr zasedání starosta obce poděkoval všem přítomným za účast. Zasedání
zastupitelstva obce bylo ukončeno v 20:44 hod. V průběhu zasedání bylo přítomno 11
členů zastupitelstva obce – viz příloha č.1 zápisu (prezenční listina). Následovala
neformální večeře zastupitelů v zasedací místnosti s připravým občerstvením. Vedení
obce poděkovalo členům zastupitelstva obce za celoroční spolupráci a práci pro naši
vesnici.

Zapisovatel:

Jan Dudák

Ověřovatelé: Petr Gabrhel

Starosta:

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

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

Jan Vybíral

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

František Kroutil

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

