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Úvodní slovo kronikáře
Jmenuji se Lenka Matiášová. Narodila jsem se v Ústí nad Labem v roce 1991.
V naší obci bydlím od roku 1993 se svými rodiči a sourozenci. V současné době mi je
19 let a studuji. V prosinci roku 2010 mě obecní zastupitelstvo pověřilo vedením
kroniky obce. Předchozí kronika, kterou psala paní Soňa Heřmánková, je pouze do
roku 2007, tudíž kroniku pro rok 2008 doplňuji tzv. retrospektivním zápisem.
Kroniku budu vést dle platného zákona č. 132/2006 Sb. ze dne 14. března
2006, o kronikách obcí.
Jednotlivé zápisy jsou členěny do 8 kapitol:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod
Obecní záležitosti
Hospodaření obce
Výstavba, doprava, spoje
Veřejný život v obci
Školství
Pohyb obyvatelstva
Různé

V Telnici dne 3. ledna 2011

______________________
Lenka Matiášová

Razítko obce Telnice:

______________________
Rudolf Fiala, starosta obce

Tato kniha obsahuje

listů.
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1. Úvod
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Mistrovství světa v ledním hokeji
Česká reprezentace vyhrála 23. května mistrovství světa v ledním hokeji, když ve
finále porazila Rusko 2:1.

Volby do poslanecké sněmovny
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010 se
uskutečnily 28. a 29. května 2010. Volbám v roce 2010 předcházely zrušené předčasné volby
do PSP ČR 2009 plánované na pátek 9. a sobotu 10. října 2009. Tyto zrušené předčasné volby
měly zkrátit páté volební období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, cestou
přijetí jednorázového ústavního zákona o zkrácení pátého volebního období Poslanecké
sněmovny. Tento ústavní zákon byl však zrušen Ústavním soudem 10. září 2009.
Pětiprocentní volební kvórum pro vstup do sněmovny překročilo pět kandidujících
politických subjektů, a to Česká strana sociálně demokratická, Občanská demokratická
strana, TOP 09, Komunistická strana Čech a Moravy a Věci veřejné. Na kandidátce TOP 09
byli zvoleni členové politických hnutí „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" a Starostové pro Liberecký
kraj, na kandidátce Věcí veřejných byli zvoleni členové strany SNK Evropští demokraté.
Celkový počet politických subjektů, které jsou zastoupeny svými členy v dolní komoře je osm,
z toho šest politických stran a dvě politická hnutí.
Graf volebních výsledků
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Složení zastupitelstva obce
Od voleb do zastupitelstva v roce 2006 až do listopadu pokračuje zastupitelstvo obce
stále ve stejném složení:
starosta :

Jaroslav Doubrava

místostarosta:

Rudolf Fiala

ostatní členové zastupitelstva:

Alena Pocová
František Heřmánek
Ing. Lenka Kurtová
Milan Kubík
Miloslava Mužíková
Pavel Doubrava
Roman Matiáš
Soňa Heřmánková
Zdeněk Kříž

Od listopadu 2010 pracuje zastupitelstvo v novém složení:
starosta :

Rudolf Fiala

místostarosta:

Milan Kubík

ostatní členové zastupitelstva:

Alena Pocová
František Heřmánek
Ing. Lenka Kurtová
Roman Matiáš
Miloslava Mužíková
Jaroslav Doubrava
Ing. Jan Chaloupka
Jana Kurtová
Petra Juklová

Složení výborů a komisí
Finanční výbor:

Kontrolní výbor:

Ing. Lenka Kurtová – předsedkyně
Jaroslav Doubrava
Ing. Jan Chaloupka
Jaromír Heřmánek
Lenka Matiášová
Alena Pocová – předsedkyně
Roman Matiáš
Jana Kurtová
Miroslav Zeman
Luděk Linhart
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Bytová a zemědělská komise:

František Heřmánek – předseda
Jiří Ort
Miroslav Lacina
Luděk Linhart
Ing. Jana Němcová

Sociální komise:

Miloslava Mužíková – předsedkyně
Jana Kurtová
Gabriela habásková
Dagmar Křížová
Jiřina Tichá

Komise pro kulturu,
sport a zájmovou činnost:

Roman Matiáš – předseda
Milan Cicka
Hana Hůlková
Simona Fráňová
Ing. Zdeněk Fišer

Komise k rpojednávání přestupků: Jiří Červinka – předseda
Petra Juklová
Petr Dvořák
Jiří Prchlík
Krista Stukheilová
Ústecký deník, 24. listopadu 2010:
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Ústecký deník , 24. listopadu 2010:
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Výsledky voleb v Telnici:

Volby do zastupitelstva

Pořadí podílů hlasů
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Jmenný seznam

Obecní úřad
Zaměstnanci obecního úřadu:
o starosta obce
o referentka
o účetní obce
o vedoucí domu pro seniory
o VPP

Rudolf Fiala
Iva Konečná
Lucie Pavelková - leden
Veronika Tůmová – od února
Soňa Heřmáková
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Služby pro veřejnost:
o
o
o
o
o
o
o

výpisy z rejstříku trestů
úřední ověřování podpisu a listin
kopírování A4, A3
půjčování tepovače na čištění koberců a čalounění
zapůjčení malotraktoru v rámci obce
krátkodobé zapůjčení velkoobjemové vany na odpad
sběrný dvůr na velkoobjemový odpad

Vydávání tiskovin o obci
Zastupitelstvo obce vydalo v roce 2010 celkem 2 čísla Zpravodaje Telnice.
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JEDNACÍ ŘÁD
Zastupitelstva obce Telnice
Zastupitelstvo obce Telnice vydává v souladu s § 96, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) jednací řád zastupitelstva obce Celnice, který schválilo na svém zasedání dne
22. listopadu 2010
1. Všeobecné ustanovení.
1.1. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní
celek, který je vymezen hranicí území obce.
1.2. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec zastupuje v právních
vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
1.3. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při
plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.
1.4. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce, dalšími orgány obce jsou
starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce.
1.5. Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“).
1.6. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán
jako svou přenesenou působnost.
1.7. Pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou
působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou působnost.
1.8. Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a
občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou
působnost orgánů obce nebo o působnost která je zvláštním zákonem svěřena správním
úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce
svěří zákon.
1.9. Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v odstavci 4.
Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními
předpoklady a místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro
uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany
a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělání, celkového
kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
2. Zastupitelstvo obce.
2.1. Zastupitelstvo obce (dále je OZ) je tvořeno 11 (jedenácti) členy zastupitelstva
obce.
2.2. Mandát člena OZ vzniká zvolením. Člen zastupitelstva obce vykonává svůj
mandát osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy.
2.3. Platnost volby ověřuje OZ na svém ustanovujícím zasedání, které musí být
svoláno do 15 dnů od vyhlášení voleb. Člen OZ skládá na ustavujícím zasedání OZ
předepsaný slib.
2.4. Výkon funkce člena OZ se považuje za výkon veřejné funkce. Člen OZ nesmí být
pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajících z jeho pracovního nebo jiného
obdobného poměru.
2.5. Členům OZ, kteří jsou v pracovním poměru, poskytne zaměstnavatel pro výkon
funkce pracovní volno s náhradou mzdy,(§ 124 zákoníku práce.) rozsah doby potřebné k
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výkonu funkce v konkrétním případě určí obec. Náhradu mzdy, včetně pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní
pojištění, uhradí obec jejich zaměstnavateli podle zvláštního předpisu.(§ 17 nařízení vlády č.
108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.)
2.6. Neuvolněným členům zastupitelstva obce, kteří nejsou v pracovním nebo jiném
obdobném poměru, poskytuje obec ze svých rozpočtových prostředků náhradu výdělku
ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo
obce vždy na příslušný kalendářní rok.
2.7. Neuvolněným členům zastupitelstva obce může být za výkon funkce poskytnuta
měsíční odměna a další odměna. Její maximální výši stanoví prováděcí právní
předpis.
2.7.1. Měsíční odměna je peněžité plnění poskytované měsíčně podle druhu
vykonávané funkce a podle počtu obyvatel obce ve výši a za podmínek, které stanoví
prováděcí právní předpis. Měsíční odměnu tvoří pevná složka stanovená podle druhu
vykonávané funkce a příplatek podle počtu obyvatel obce. Při určení výše příplatku
podle počtu obyvatel obce se vychází z počtu obyvatel, kteří jsou k 1. lednu
příslušného kalendářního roku hlášeni v obci k trvalému pobytu. Počet obyvatel obce
se zaokrouhluje na celé stovky nahoru.
2.7.2. Další odměna je peněžité plnění poskytované členům zastupitelstva
obce za podmínek a ve výši, kterou stanoví prováděcí právní předpis.
2.8. Splatnost a výplata odměny členům zastupitelstva obce, jakož i srážky z odměny
se řídí právními předpisy upravujícími platové poměry zaměstnanců obcí a zákoníkem práce.
Pro tyto účely se odměna členů zastupitelstva obce posuzuje jako plat zaměstnanců obce v
pracovním poměru, obec se posuzuje jako zaměstnavatel a členové zastupitelstva obce se
posuzují jako zaměstnanci.
2.9. Nevykonává-li člen zastupitelstva obce funkci z důvodu pracovní neschopnosti,
karantény, těhotenství nebo péče o dítě do 3 let věku, měsíční odměna mu náleží. Člen
zastupitelstva je povinen neprodleně informovat Starostu nebo místostarostu o těchto
důvodech a předpokládané době trvání.
2.10. Členovi zastupitelstva obce náleží v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní
náhrady ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance v
pracovním poměru. (Například zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění
pozdějších předpisů.).
3. Práva a povinnosti členů obecního zastupitelstva
3.1. Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo:
3.1.1 Předkládat zastupitelstvu obce, výborům a komisím návrhy na
projednání
3.1.2 Vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu obce, na předsedy
výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec,a na
vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek,které obec založila nebo
zřídila
3.2. Člen zastupitelstva obce je povinen:
3.2.1. Zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných
orgánů obce, je-li jejich členem
3.2.2. Plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží
12

3.2.3. Hájit zájmy občanů
3.2.4. Jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce
3.2 Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na
projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo
škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou,pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou
zastupuje na základě zákona nebo plné moci ( střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost
před zahájením jednání orgánu obce,který má danou záležitost projednávat. O tom, zda
existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování záležitosti, rozhoduje tento orgán
obce.
4. Pravomoc zastupitelstva obce
4.1. Zastupitelstvu obce je v samostatné působnosti obce vyhrazeno:
4.1.1 Schvalovat program rozvoje obce
4.1.2 Schvalovat územní plán obce a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné
části obecně závaznou vyhláškou
4.1.3 Schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce
4.1.4 Schvalovat rozsah rozpočtového opatření prováděné starostou obce
4.1.5 Zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce,
schvalovat jejich zřizovací listiny
4.1.6 Plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založených nebo
zřízených zastupitelstvem obce úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních
předpisů
4.1.7 Rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní
společnosti.
4.1.8 Vydávat obecně závazné vyhlášky obce
4.1.9 Rozhodovat o vyhlášení místního referenda
4.1.10 Navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodní společnosti, v
nichž má obec majetkovou účast a navrhovat jejich odvolání
4.1.11 Navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce,schvalovat dohody o
změně hranic obce a slučování obcí
4.1.12 Volit z řad členů zastupitelstva obce starostu,místostarostu a odvolávat
je z funkce
4.1.13 Určovat funkce,pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
4.1.14 Stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a
v organizačních složkách obce
4.1.15 Zřizovat a rušit výbory,volit jejich předsedy a odvolávat je z funkce
4.1.16 Stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
4.1.17 Zřizovat a rušit obecní policii
4.1.18 Rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této
spolupráce
4.1.19 Rozhodovat o zřízení a názvech části obce,o názvech ulic a dalších
veřejných prostranství
4.1.20 Udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce
4.1.21 Stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům
zastupitelstva obce
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4.1.22 Rozhodovat o peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které
nejsou členy zastupitelstva obce,za výkon funkce členů výborů
4.1.23 Stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
4.1.24 Schvalovat kontrolní systém hospodaření obce
4.1.25 Schvalovat vnitřní směrnice pro hospodaření obce
4.2. Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování v těchto majetkoprávních
úkonech:
4.2.1. Nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle
zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce
4.2.2. Uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle
smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem
4.2.3. Peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob
4.2.4. Vzdání se práva a prominutí pohledávek
4.2.5. Zastavení movitých věcí nebo práv
4.2.6. Dohody o splátkách s lhůtou, splatnosti delší než 18 měsíců
4.2.7. Postoupení pohledávky
4.2.8. Uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o převzetí
dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení
4.2.9. Zastavení nemovitých věcí
4.2.10. Emise komunálních obligací
4.2.11. Vyřazení movitého majetku v pořizovací ceně nad 6.000,-Kč a způsobu
naložení s tímto majetkem
4.2.12. Zastupitelstvo obce v přenesené působnosti vydává nařízení obce.
5. Výbory
5.1. Zastupitelstvo obce zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá
stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce
5.2. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Výbor plní úkoly, kterými jej
pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti se zodpovídá výbor zastupitelstvu obce.
5.3. Počet členů je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení nebo zpráva
výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje ji předseda výboru
5.4. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina
všech členů výboru.
5.5. Zastupitelstvo obce zřizuje tyto výbory:
5.5.1 Finanční výbor
5.5.2 Kontrolní výbor
5.5.3 Další výbory na základě rozhodnutí zastupitelstva
5.6. Výbory jsou nejméně pětičlenné. Členy finančního a kontrolního výboru
nemohou být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na
obecním úřadu.
5.7. Finanční výbor:
5.7.1. Kontroluje závěrečný účet obce za uplynulý rok
5.7.2. Doporučuje způsob kontroly hospodaření obce za uplynulý rok
5.7.3. Čtvrtletně kontroluje účetní uzávěrky
5.7.4. Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce
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5.7.5. Spolu s účetní provádí veřejnoprávní kontrolu využití dotací
poskytnutých obcí u příjemce dotace
5.8. Kontrolní výbor:
5.8.1. Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce
5.8.2. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním
úřadem na úseku samostatné působnosti
5.8.3. Kontroluje hospodaření z hlediska nakládání s majetkem obce, podílí se
na inventarizaci majetku
5.8.4. Plní další kontrolní úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo obce.
Kontrolní a finanční výbor pořizují:
5.9. O provedené kontrole zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké
nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis
podepisují členové výboru, kteří provedli kontrolu a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola
týkala
5.10. Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce. K zápisu připojí vyjádření orgánu,
popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.
6. Práva občanů obce ve vztahu k zastupitelstvu obce a orgánům obce
6.1. Občanem obce je fyzická osoba, která :
6.1.1. je státním občanem České republiky a
6.1.2. je v obci přihlášen k trvalému pobytu
6.2. Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo:
6.2.1 Volit a být volen do zastupitelstva obce za podmínek stanovených
zvláštním zákonem (zákon o volbách do zastupitelstev obcí)
6.2.2 Hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním
zákonem (zákon o místním referendu)
6.2.3 Vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím
řádem
6.2.4 Vyjadřovat své k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za
uplynulý kalendářní rok a to písemnou formou nebo prostřednictvím zastupitele obce
6.2.5 Nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý
kalendářní rok a do zápisu z jednání zastupitelstva obce a pořizovat si z nich výpis.
6.2.6 Požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti
zastupitelstvem obce je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, jde-li o
působnost zastupitelstva obce, musí být projednána nejpozději do 90 dnů
6.2.7 Podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podměty: orgány obce je
vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů. jde-li o působnost zastupitelstva obce,
nejpozději do 90 dnů
6.3. Oprávnění uvedená v odstavci 6.2.3 až 6.2.7 má i fyzická osoba, která dosáhla
věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost
6.4. Oprávnění uvedená v odstavci 6.2. má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní
smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena
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7. Zasedání zastupitelstva obce
7.1. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.
7.2. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce
7.3. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta
7.4. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň
jedna třetina členů zastupitelstva obce nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se
koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu
7.5. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva podle odstavce 7.4., učiní tak
místostarosta popřípadě jiný člen zastupitelstva obce
7.6. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina
všech jeho členů. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není
přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající
zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání.
7.7. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné
7.8. Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jiný určený
zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno
7.9. Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného
zasedání zastupitelstva obce. Informace musí být zveřejněna na úřední desce alespoň 7 dní
před zasedáním zastupitelstva obce, kromě toho může informace uveřejnit způsobem v
místě obvyklým. Písemné materiály obdrží každý člen ZO min. 5 dní před konáním jednání
zastupitelstva obce.
7.10. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje
starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných
členů zastupitelstva obce, schválený program jednání zastupitelstva obce, výsledek hlasování
a přijatá usnesení
7.11. Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na
obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne
nejbližší zasedání zastupitelstva obce.
7.12. Příprava zasedání obecního zastupitelstva:
7.12.1. Přípravu zasedání zastupitelstva obce organizuje starosta obce.
Starosta doporučuje program jednání a určuje způsob přípravy zpráv a předkládaných
dokumentů
7.12.2. Právo předkládat návrhy k projednání mají všichni členové
zastupitelstva obce (samostatně a nezávisle) a výbory. Písemná forma návrhu je
podmínkou včetně důvodové zprávy. Písemná povinnost není při technických
návrzích . Např. přerušení jednání atd.
7.12.3. Starosta a výbory ZO vytváří předpoklady pro zapojení občanů do
přípravy jednání a to formou soustřeďování podnětů návrhů, které mají občané právo
podávat orgánům obce v době přípravy zasedání nebo přímo při své účasti na
zasedání ZO. Písemná forma podnětu nebo návrhu je podmínkou včetně kontaktní
adresy předkladatele z důvodu případné písemné odpovědi starosty nebo výboru ZO.
7.12.4. O zařazení podnětu a návrhů přednesených v průběhu zasedání ZO na
program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce hlasováním pouze však po
splnění podmínek 7.12.2. a 7.12.3
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7.13. Příprava zasedání obecního zastupitelstva:
7.13.1. Nemůže-li se člen ZO z vážných důvodů zúčastnit zasedání
zastupitelstva obce, je povinen se předem omluvit.
7.13.2. Zasedání zastupitelstva obce řídí starosta, v jeho nepřítomnosti
místostarosta (dále jen předsedající)
7.13.3. Předsedající zahajuje zasedání ve stanovenou hodinu
7.13.4. Jestliže při zahájení zasedání není přítomna nadpoloviční většina všech
členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání a do 15 dnů svolá starosta
zasedání náhradní. Klesne-li počet přítomných členů OZ pod nadpoloviční většinu
během zasedání, předsedající zasedání ukončí a starosta obce svolá do 15 dnů
náhradní zasedání k projednání zbývající části programu. V tomto případě není možné
program zasedání jakýmkoliv způsobem doplňovat
7.13.5. předsedající na počátku zasedání:
7.13.5.1. Prověří a sdělí do zápisu počet členů ZO přítomných a
nepřítomných s členěním na omluvené a neomluvené. Konstatuje, zda
zasedání je schopné se usnášet či nikoliv
7.13.5.2. Určí zapisovatele a ověřovatele zápisu z přítomných ZO
7.13.5.3. Nechá schválit program zasedání včetně rozhodnutí ZO a o
případných dodatečných návrzích na úpravu programu
7.13.5.4. Při projednání jednotlivých bodů programu se zásadně
postupuje tak, že příslušný bod programu je uveden v úvodním slově
předkladatelem důvodovou zprávou, ve které je stručně a výstižně objasněna
podstat projednávané záležitosti, možné varianty řešení a doporučená
varianta předkládaná orgány obce k rozhodnutí zastupitelstva obce. Následuje
rozprava (diskuse) k této záležitosti, návrh usnesení vyplývající z průběhu
rozpravy, zpracování připomínek k návrhu usnesení (směny a doplňky) a
schválení usnesení hlasováním. Každý bod programu musí být takto uzavřen,
teprve potom je možné přejít k dalšímu bodu programu
7.13.5.5. Při schvalování usnesení se nejprve přednese návrh
formulovaný předsedajícím nebo zapisovatelem. Vyskytnou-li se návrhy na
jeho změnu nebo doplnění, hlasuje se jednotlivě o zapracování připomínek.
Podle výsledku hlasování se původní návrh upraví nebo ponechá beze změny.
O předložených návrzích se hlasuje zpravidla aklamací (zdvižením ruky),
výsledek hlasování se do zápisu uvádí jmenovitě u všech přítomných členů ZO.
O personálních záležitostech (volby a pod) se může rozhodovat tajnou volbou,
pokud bude tento způsob volby navržen a schválen
7.13.5.6. Do rozpravy se přihlašují členové ZO, přizvaní hosté nebo
občané přítomni na jednání zvednutím ruky. Slovo se jim uděluje v pořadí, ve
kterém se přihlásili do rozpravy. Hovořit mohou, až jim předsedající udělí
slovo. Nikdo z přítomných nesmí rušit řečníka při jeho projevu. Odchyluje-li se
řečník od projednávaného tématu, předsedající jej na tuto skutečnost
upozorní a vyzve ho, aby hovořil k věci. Nezjedná-li nápravu, může řečníkovi
odebrat slovo.
7.13.5.7. Délka vystoupení v rozpravě všech vystupujících mimo členy
ZO je max. 2 min.
7.13.5.8. Ruší-li někdo zasedání, může být předsedajícím vykázán ze
zasedací místnosti
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7.13.5.9. Pro podněty členů OZ a občanů, které nejsou předmětem
schváleného programu zasedání OZ, se zpravidla zařazuje na program jednání
bod s názvem „Různé“. V tomto bodě mohou být ZO sděleny jakékoliv
podněty, připomínky a návrhy,které se zaznamenají do zápisu ze zasedání ZO,
ale Zastupitelstvo obce k nim na místě nezaujímá žádné stanovisko ani
nepřijímá žádné usnesení.V případě,že tyto podněty a připomínky splňují
podmínky čl.7.12.2. a 7.12..3. jednacího řádu ZO budou podle svého obsahu
předány k vyřízení orgánům obce nebo se stanou předmětem příštího
zasedání obecního zastupitelstva
8. Závěrečná ustanovení
8.1 O procedurálních otázkách neupravených tímto jednacím řádem rozhodne obecní
zastupitelstvo hlasováním.
8.2 Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce.
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Rozpočet obce
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21

22

23
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25
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28
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Obecní majetek
Obec disponuje těmito objekty restaurací, které pronajímá:
o Penzion U Zeleného stromu – má v pronájmu stále p. Miroslav Nezbeda.
o Penzion Stará pošta – objekt má v pronájmu stále společnost Pudil & Černý s. r. o. a
od 1. ledna 2010 je snížen měsíční nájem na 20.000 Kč.
o Café Max restaurant – nenašel se zájemce o pronájem a tak je tato restaurace
nevyužitá
o Chata U vleku - od roku 2008 má v pronájmu pan Josef Černý na dobu 15 let
s měsíčním nájmem 8.000,-- Kč.
o Bistro Oprám Bažina – má v pronájmu pan Miloš Zlatohlávek
o Výrobna knedlíků – v prosinci paní Radovana Kuchyňková ukončila nájemní smlouvu

Dalším obecním majetkem jsou bytové domy:
OBECNÍ BYTOVÉ DOMY
Adresa

Telnice 37
Telnice 83
Telnice 11
Varvažov 87
Varvažov 99
Varvažov 172, 173
Varvažov 60
Varvažov 56
Varvažov 92
Varvažov 96
Varvažov 97

Počet bytů
zámeček
školka
nad zeleňákem
pod penzionem
doktor
panelák
u pomníku
u pomníku
u kina
u kina
u kina

4
6
4
4
5
8
4
5
3
7
6

Majetkem obce jsou také vleky v Zadní Telnici. Tyto vleky jou pronajímány na základě
smlouvy se Skiklubem.
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4. Výstavba, doprava, spoje
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Kabelová televize
V únoru zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 100.000 Kč na rozšíření nabídky
kabelové televize o programy: Prima Cool, Z1 a Óčko.
Odpady
Pro ukládání velkoobjemového odpadu je zřízen v obci sběrný dvůr. Ukládání odpadu
je pro občany zdarma.
Svoz tříděného odpadu – platů probíhá 1 týdně, svoz tříděného odpadu – papírů je
prováděn 1 x za 14 dní.
Vybité batrie je možné odložit do kontejneru umístěného na chodbě obecního úřadu.
Svoz nebezpečného odpadu byl zajištěn obcí 1 x za rok.
Doprava
Ohromný dálniční průšvih
aleso, 29. Duben 2010, 12:15:26
D8

Pro řidiče, kteří musí ve všední den jet z kraje do Prahy nebo opačně, bude tahle
zpráva šok. Stavitel posledního úseku připustil, že D8 nebude dostavěna ani za dva roky a
hrozí úplné zastavení prací.
ÚSTÍ NAD LABEM Po celé dálnici D8, kde chybí dostavět pouhých 16,4 kilometru přes České
středohoří, se řidiči měli projíždět už na konci letošního roku. Kvůli desítkám žalob a odvolání
ekologických aktivistů nebudou.
„Nebudou v roce 2010, ani 2012. Jestli se opravdu něco zásadního nezmění, tak je ohroženo
celé dokončení dálnice, možná to také nebude nikdy,“ řekl včera radní pro dopravu Jiří Šulc
po jednání kraje a starostů s vedením Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Úřad a starostové, přes
jejichž obce se valí přetížené kamiony, lidé v nich se dusí výfukovými plyny a přejít zde silnici
je téměř nemožné, chtěli od ŘSD vědět, proč se stavba pro kraj důležité tepny prodlužuje.
Výsledek jednání je více než pesimistický. ŘSD totiž nechybí už jen povolení pro necelé dva
kilometry dálnice u Řehlovic a tunelu Radejčín, což dosud platilo, firma se potýká i s
problémem, kdy odpůrci dálnice začali zpochybňovat již vydaná platná stavební rozhodnutí,
a dokonce i územní plány a takzvanou EIA, tedy původní posouzení vlivu stavby na životní
prostředí. „Stavba běží amy se najednou dostáváme do fáze, kdy je všechno vlastně na
začátku,“ řekla hejtmanka Jana Vaňhová.
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Ve stručnosti jde ekologům o to, že jim nevadí stavba samotná, ale důsledně
kontrolují a soudně napadají i drobná pochybení v dokumentech pořád dokola - stavební
povolení, povolení ke kácení keřů... A při pomalosti českých soudů se z toho stal mimořádný
problém.
Jedno je jisté již nyní. Přestože 12 miliard na stavbu od Lovosic do Řehlovic je připravených,
bude muset být vydáno mnohem víc. Pokud se přestane stavět, což kvůli chybějícím
rozhodnutím hrozí, bude muset být stavba zakonzervována. „Dražší stavba bude v každém
případě. A to i když nedojde k žádné technické změně. A bude v řádech stamilionů,“ sdělila
Marie Nádvorníková z vedení ŘSD. Sama nebyla na konferenci o dálnici D8 schopna ani
naznačit termín dostavby. A to byl jeden posunutý z roku 2010 na 2012. Už ani toto datum
neplatí. „Nevím, prostě nevím,“ uvádí Nádvorníková. »
„Máme velké problémy a situace je téměř neúnosná. Nemáme zdaleka ani všechna stavební
povolení. Pro stavbu dlouhou 16,4 kilometru nám chybí na 400 metrů u tunelu Radejčín a 1,5
kilometru trasy A u Řehlovic. Bez nich nelze dálnici zprovoznit. A pokud budou pokračovat
další a další odvolání a žaloby ekologů, tak je stavba nejistá,“ přiblížila Nádvorníková. Kdy lidé
začnou po D8 jezdit, bude jasné, až ŘSD dostane poslední stavební povolení.
Situaci musí podle krajských i obecních politiků vyřešit vláda. Žádají změnu zákonů tak, aby
nebylo možné zpochybňovat již vydaná stavební povolení a napadat je neustále dokola. „Bez
toho, aby dálnice D8 byla označena za veřejný zájem, není možné ve stavbě pokročit,“ řekl
Šulc. „Jednou byla ministerstvem životního prostředí vydána výjimka průchodu dálnice přes
CHKO České středohoří, tak není možné to za 15 let napadat,“ dodal Šulc. Ke stavebnímu
řízení by se také měli vyjadřovat jen lidé, kterých se stavba bezprostředně týká.
ŘSD odmítlo, že chyba je i na jeho straně, když si včas nezajistila všechna stavební povolení
na zbylých 16,4 kilometru. „Zajistili jsem nejprve povolení na největší a nejsložitější stavby,
jako jsou mosty a tunely. Nepředpokládali jsme, že dojde k žalobám a zrušení některých
stavebních povolení,“ vysvětlila Nádvorníková.
Miroslav Patrik z Dětí Země, jednoho ze sdružení, které proti dostavbě brojí, uvádí, že jen
hlídá ochranu přírody a řádné jednání úředníků. Proti stavbě samotné nic nemá.
Jednají ekologické iniciativy a občanská sdružení správně, když napadají stavbu D8?
Vyjádřete se, vaše názory nás zajímají. Pište na adresu redul@mfdnes.cz, podepsané
příspěvky zveřejníme.
***
Problemové úseky na D8
Kvůli dvěma úsekům hrozí, že se zastaví práce na stavbě dálnice D8. Jde o 1,5 kilometru u
Řehlovic a 0,5 kilometru dlouhý tunel Radejčín. ŘSD pro ně dosud nemá stavební povolení.
„Nemáme zdaleka ani všechna stavební povolení.“ Marie Nádvorníková Ředitelství silnic a
dálnic
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Čechy
Autor:
Andrea Angermannová
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Autobusové spojení
Dopravní obslužnost obce je zajištěna autobusovou dopravou ČSAD Semily linkou 451
Ústí nad Labem – Telnice – Krásný Les.
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Dpravní podnik města Děčína provozuje linku č. 445 na trase Děčín – Libouchec –
Telnice – Chlumec.
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5. Veřejný život v obci
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SDH Telnice
Dne 27.2.2010 se ve vesničce Stebno u Ústí nad Labem konal již 26. Zimní sraz. Náš
sbor byl zastoupen v hojném počtu a to 11 dětí, 5 dorostenců a 6 dospělých. Na start se
postavily 2 naše družstva - družstvo mladších a družstvo starších. Obě se umístila na
vynikajících místech, mladší skončili na 2. místě a starší na krásném bramborovém (4) místě.
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TJ SPARTAK Telnice
Muži:

Výsledky podzimního kola:

Zpráva o činnosti FK Spartaku Telnice

léto – podzim 2010 - Muži

Zprávu o činnosti fotbalového klubu přináším po skončení podzimní části obou soutěží III. třídy
mužů a III. ligy žen. Umístnění mužů je na velmi pěkném 4. místě se ztrátou 5 bodů na druhého
a 9 bodů na prvního v tabulce Brnou B, kterou jsme jako jediní v soutěži porazili.
V oblasti údržby travnaté plochy se provádělo hnojení a zavlažování dle aktuální potřeby. I tak je
potřeba říci, že zatím je voda ,,zdarma“, ale provoz čerpadla je energeticky náročný. Se začátkem
soutěže i rozhodčí ocenili, že ve své kabině mají sprchový kout. Jako další úkol před námi stojí opravit
střechu kabin a rekonstrukci sprch a WC pro domácí hráče. Tím by byla završena celková
rekonstrukce kabin pro kvalitní a slušné zázemí pro rozhodčí, hráče ale i místní dobrovolné hasiče
a diváckou veřejnost. Na závěr sezóny byla tradiční dokopná, která se povedla, ale manželek bylo
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málo, neboť byla i zima a tak snad příště v létě to bude lepší. Jinak se můžete těšit na Ples sportovců,
který se bude konat: 12. března 2011.
Na závěr děkujeme za přízeň a na jaře 2011 nashledanou! – za VV FK : Ruda Fiala
Ženy:

Rozlosování podzimní části 2010/2011:
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo

28. 8. 2010
4. 9. 2010
11. 9. 2010
28. 10. 2010
3. 10. 2010
9. 10. 2010
17. 10. 2010
24. 10. 2010

9. kolo

31. 10. 2010

Telnice - Droužkovice
Brozany – Telnice
Telnice – Chýše
Kostomlaty – Telnice
Telnice – Libušín
Nusle – Telnice
Telnice – Vědomice
Telnice – Ústí nad
Labem
Ervěnice – Telnice

So 13,30
SO 17,00
SO 16,00
ČT 11,00
NE 15,00
SO 14,00
NE 15,00
NE 14,30
NE 14,30

Ženy FKS Telnice bojují o postup
Naše ženy byly pasovány do role favorita 3. ligy žen spolu s SK Nusle a Ústím n/L. Zatímco Nusle a
Telnice tuto roli plní, tak Ústí již z boje o prvenství vypadlo. Náš tým se podařilo před začátkem
sezóny doplnit, hostování Slezákové a Kmentové se podařilo přeměnit v přestup a na poslední chvíli
byla z Teplic získáná hráčka Česká. Děvčata dokázala vyhrát 8 zápasů z devíti, jen mužstvo SK Nusle v
domácím prostředí bylo nad jejich síly. Zlepšila se obranná hra, kterou výborně řídí Kmentová a do
proměňování šancí se již zapojily také ostatní hráčky a ne jen L. Jankovská a Bedlivá. Zejména
Novotná začala proměňovat šance a střelecky se jí dařilo. Po přesunu z obrany do útoku se začala
prosazovat Slezáková. Středovou řadu táhla Kočová a J. Jankovská. Nejvíce nás tlačí bota na postu
brankářky, kde máme pouze Schovancovou a dvakrát za ní musela zaskočit hráčka Ticová.
Naše družstvo se po podzimu usadilo na 2.místě tabulky se ztrátou jednoho bodu na vedoucí SK
Nusle a náskokem 10 bodů na třetí Droužkovice. Spolu s Nuslemi jsme jediný tým, který má aktivní
skóre. Děvčata vytvořila také rekord,když 13x za sebou ve třetí lize dokázala zvítězit.
Daří se nám taky na poli "politickém", kdy na letním soustředění nás navštívil p. Mužík, druhý
nejvyšší člen ženské kopané. Za rozvoj ženské kopané také nám ČMFS daruje materiální potřeby k
trénování a největší úspěch nás teprve čeká, kdy do naší obce přijedou na besedu p. Mužík, ale
hlavně účast přislíbila Dagmar Damková, předsedkyně kopané žen a mezinárodní rozhodčí. Místo a
čas budou včas oznámeny. Za náš tým nastupovaly: Schovancová, Kmentová, Česká, Slezáková,
Vacková, Novotná, J. Jankovská, Kočová, Vochozková, Ticová.
Výsledky: Telnice - Droužkovice 4:1 (D), - Brozany 3:0(V), - Chýše 5:0(D), - Kostomlaty 6:1(V), -Libušín
4:0(D), - Nusle 1:4(V), -Vědomice 10:0(D), - Ústí n/L 3:0(D), - Ervěnice 2:0(V).
Nejlepší střelkyně: 1.Bedlivá, Novotná 8, 3. Kočová 6, 4. Slezáková 4.
Kanadské bodování: 1.Bedlivá 16, 2. Kočová 11, 3. L. Jankovská, Novotná 9.
Sponzoři týmu: Beton Bohemia ZL, zámečnictví Kurta, restaurace Stará pošta, STK Úžín, Jiří
Schovanec.
Dovolte, abychom všem našim příznivcům poděkovali za jejich přízeň a i všem ostatním popřáli
příjemné Vánoce a mnoho úspěchů do Nového roku.
Za ženský tým FK Spartak Telnice Radim Jankovský.
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FOTBALISTKY SE ZAPSALY DO KNIHY REKORDŮ
Česká kniha rekordů bude mít nový zápis.
Postaraly se o něj vůbec poprvé fotbalistky:
Dvou třetiligových klubů - LFC Ústí nad Labem a
Spartaku Telnice, plus další hráčky z jiných klubů
na výpomoc. Vzájemné utkání se hrálo 24 hodin.
O konečný výsledek v tomto duelu asi zas tolik
nešlo. Mnohem těžší, než vyhrát, bylo totiž
vydržet. Navzdory tropickému počasí se ale i v
poslední hodině pokusu o rekord hrálo s
nasazením a touhou branku vstřelit. 87 jich daly
hráčky Ústí nad Labem, tým Telnice byl v
zakončení akcí ještě úspěšnější - vstřelil 109
branek. Po čtyřiadvaceti hodinách hry se ale
radovaly všechny hráčky, že to mají za sebou. Dříve jich odpadlo jen minimum z pochopitelných
důvodů. Lucie Jankovská, FK Spartak Telnice: "Dvě hráčky, jedna měla na noze 11 puchýřů, takže už
nemohla hrát, a druhá měla utržený nehet." Na straně Ústí nad Labem došlo zas k jedné zlomenině
nártních kůstek. Nový český rekord strvrdili a dárkem k němu poblahopřáli zástupci agentury Dobrý
den z Pelhřimova, pamětní medaile předali představitelé Ústí nad Labem a Telnice.
Zdroj: R1 Lyra - autor: Zbyněk Smetana
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Rybářský klub Varvažov
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Neckyáda
I přes dlouhododou nepřízeň počasí proběhl na Oprámu ve Varvažově pátý ročník
Neckyády. Déšť moc účastníků nepřilákal, posunutý termín návštěvnosti taky nepřidal, ale na
bojovnost soutěžících to vliv nemělo! Opak je pravdou. Účastníci se rvali s vodním živlem jak
o život. Zahazovali vesla a pádla a vlastními těly poháněli svá plavidla směr cíl, za jízdy
přestavovali lodě, měnili motory a střídali kapitány. Neutopil se nikdo, do cíle dorazili
všichni, posádky byly kompletní narozdíl od některých plavidel, která sem tam nějakou tu
újmu během nervydrásajícího závodu utrpěla. Na souši, která suchá moc nebyla, probíhaly
další soutěže, např. pojídání melounů na rychlost. Příští rok zkusíme objednat počasí a
sejdeme se na rybníku zas. Už vymýšlejte nápady na plavidla, lodě, kocábky...

Dřevorubecké klání
Dne 26.9.2010 na parkovišti u Bistra Bažina proběhla soutěž o mistra motorové pily.
Soutěžící si již o prázdninách nanečisto vyzkoušeli ostrost řetězů a výkon motorů svých
profesionálních strojů, aby si to mohli rozdat naostro v prvním ročníku „dřevorubeckého
klání“. I přes značně nepříznivé počasí a nechuť k fyzické aktivitě po nedělním obědě byla
účast dosti vysoká a nadšení maximální. Za rachotu motorů, vůně spáleného benzínu,
hromady odletujících pilin a ohlušujícího skandování přihlížejících fanoušků se k prvnímu
místu a k titulu mistra motorové pily prořezal borec z nejpovolanějších : Lukáš Křídlo!
Gratulujeme! Oko a metr poroty byly neúprosné a hlavně přesné. Těšíme se na další ročník, o
kterém vás zamozřejmě budeme včas informovat.
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Uhelný muž

44

Obecní kronika
Telnice
2010

6. Školství
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Mateřská škola Telnice
Jedinou školou v obci je mateřská škola.
Kapacita MŠ je 22 dětí předškolního vzdělávání, součástí je školní jídelna a
vyučovacím jazykem je jazyk český.
Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti
předškolního věku. Provozní doba je stanovena od 06,00 hodin do 16,00 hodin.
Zaměstnanci MŠ:
VALTOVÁ Věra
Mgr. LALUHOVÁ Anna
ARNULTOVSKÁ Ivana
DUBNOVÁ Lenka
ZÁSTĚROVÁ Alena

ředitelka mateřské školy
učitelka do 06/2010
učitelka od 08/2010
vedoucí stravovny, ekonom
kuchařka, uklizečka

Děti s povinnou školní docházkou dojíždějí do základních škol v Chlumci a Ústí nad
Labem.
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7. Pohyb obyvatelstva
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V tomto roce se do naší obce přistěhovalo 31 osob a postavily se 2 nové rodinné
domky.
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8. Různé
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Ski areál Telnice
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Odhalení pomníku
Dne 1. října 2010 v 17,00 hodin byl odhalen pomník p. Tovďovi a p. Kucikovi. Pietní
akt proběhl na počest místních rodáků, kteří v řadách Svobodovy armády bojovali ve
2. světové válce a zúčastnili se osvobozování naší vlasti.
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