
   

Usnesení 

ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz  
konaného dne 30.6.2005 v 19.00 

 

Č.j.: 0000197/05 
 
Zastupitelstvo obce Těchobuz 
 

Schvaluje: 

− Vstup Obce Těchobuz do sdružení měst a obcí v povodí Želivky 

− Realizaci projektu Probouzení Těchobuze 

− Výpověď nájemní smlouvy na pozemek KN 134/1 v KÚ Těchobuz 

− Partnerství s Obcí Smilovi Hory  k projektu Eko- penzion Stará škola 

− Souhlas s realizací Naučné stezky Mozaika krajiny a příslib příspěvku ve výši 10 000,- Kč 

− Zvýšení limitu na nákup materiálu a služeb na úpravu klubovny SDH Těchobuz o 20 000,-Kč 

− Použití občerstvení zbylého ze Slavností BB na Dětské dny pořádané SDH Těchobuz 

− Žádost o příspěvek na opravu přívodního kanálu k rybníku Smíchov 

 

Bere na vědomí: 

− Průběh realizace projektů Obce Těchobuz v roce 2005 

− Informace o projektu Probouzení Těchobuze 

 

Pověřuje: 

− Starostu obce jednáním ve věci realizace projektu Probouzení Těchobuze 

 

Souhlasí: 

− s výhradou se Závěrečným účtem obce Těchobuz za rok 2004 a přijímá následující opatření 

potřebná  k nápravě zjištěných chyb a nedostatků: 

1. Bude vrácena finanční částka v celkové výši 17 791,- Kč poskytnutá jako dotace na volby 

v roce 2004, která podle stanoviska kontrolního orgánu zahrnovala náklady, které nebyly 

v souladu se směrnicemi Ministerstva financí. Jednalo se o židle do volební místnosti, 

vývěsku na vzory hlasovacích lístků, nádobí a rychlovarnou konvici pro volební komisy 

(blíže ve Stanovisku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce). 

2. Závěrečný účet obce za rok 2004 byl vypracován a schválen v souladu s platnými 

právními předpisy. 

3. Rozpočtové provizórium a rozpočet na rok 2005 byl řádně schválen zastupitelstvem 

Obce Těchobuz. 



   

4. Vnitřní směrnice obce o vedení účetnictví budou aktualizovány a uvedeny do souladu 

s platnými právními předpisy. 

5. Při provádění inventarizace k 31.12.2005 bude doložen soupis pozemků. 

6. Majetek dosud evidovaný s nulovou hodnotou bude inventurní komisí při provádění 

inventarizace majetku oceněn. 

7. Nesprávné zůstatky účtů v rozvaze budou opraveny po ocenění majetku a jeho 

inventarizaci. 

8. Účtování na podrozvahových účtech bude doplněno a doloženo tak, aby splňovalo 

všechny platné právní předpisy. 

9. Zúčtování a zavedení do evidence v případě urbanistické studie se vzhledem 

k rozpracovanému územnímu plánu nejeví jako účelné, protože by se záhy z majetku 

vyřazovala. Zastupitelé navrhli a schválili její vyřazení z majetku. 

10. Zúčtování a vedení evidence v případě letecký snímků a drobného hmotného majetku 

bude uvedeno do souladu s platnými právními předpisy a ČÚS. 

11. Inventarizační komisi bude doporučeno provést inventarizaci majetku a závazků u nichž 

dosud nebyla inventarizace doložena. 

12. Částka 37,50 Kč, o kterou byla vyplaceny vyšší náhrada cestovních výdajů pro nedoložení 

dokladu o ceně pohonné hmoty bude vybrána zpět v hotovosti do pokladny Obce 

Těchobuz. Tímto bude nahrazena jediná škoda vzniklá územně samosprávnému celku.  

Vzhledem k tomu, že jediná škoda vzniklá Obci Těchobuz ve výši 37,50 Kč bude zcela 

uhrazena, není nutné žádné další závěry vyvozovat. 

 
 
Ing. Pavel Hájek        Ludvík Kadlec 
starosta  místostarosta 
 

 

Zastupitelé: Marcela Faktorová 

   

    

V Těchobuzi dne 30.06.2005 
  


