
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz  

konaného dne 10.2.2005 v 19.00  

 

Přítomní členové zastupitelstva:  Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, 

Simona Tomanová, Jiří Hormandl 

 

Omluvení členové zastupitelstva:  

 

 Přítomní občané:  Alena Hájková  

 

Program: 

1. Zahájení 
2. Rozpočet obce Těchobuz na rok 2005 
3. Plánované projekty v roce 2005, žádosti o dotace 
4. Předložení projektu Probouzení Těchobuze do Společného regionálního operačního programu, 

podopatření 4.2.2 – Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu 
5. Vypracování dokumentací pro projekt Probouzení Těchobuze  

(smlouvy o dílo) 
6. Předběžná rozvaha financování projektu Probouzení Těchobuze 
7. Vstup obce Těchobuz do Místní akční skupiny Krajina srdce pro Leader ČR 
8. Zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru a komise pro kontrolu hospodaření 

v obecních lesích 
9. Prodej pozemku p.č. PK Poz. 152/9 v KÚ Těchobuz 
10. Diskuse 
11. Usnesení 
12. Závěr 
 

1. Zahájení 

Zasedání zastupitelstva zahájil v 19.05 starosta Pavel Hájek, přivítal přítomné a konstatoval, že 

jsou přítomni všichni členové zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Seznámil přítomné 

s připraveným programem jednání.  

Dotázal se, zda má někdo k programu doplnění nebo připomínky.  

Pan Jiří Hormandl navrhl změnit pořadí bodů programu zasedání tak, aby rozpočet byl 

schvalován až na konci zasedání. 

Starosta navrhl v souladu s ustanovením § 119 odst. 5 zákona 128/2000 Sb. o obcích, aby bylo do 

programu jednání zařazeno předložení zápisů z jednání kontrolního a finančního výboru. Vzhledem 

k tomu, že již proběhla i kontrola komise pro kontrolu hospodaření v lesích, navrhl rovněž předložení 

jejího stanoviska k hospodaření v Obecních lesích Těchobuz v roce 2004. 



 

Dále navrhl zařadit do programu projednání prodeje pozemku p.č. PK Poz. 152/9 

v KÚ Těchobuz. 

Pro návrh programu se změnami hlasovalo 5 členů zastupitelstva, proti 0 a zdrželo se 0. Program 

jednání byl schválen. 

 

2. Plánované projekty v roce 2005, žádosti o dotace 

Starosta seznámil zastupitele s projekty obce Těchobuz, které je možno realizovat v letošním roce 

podle níže uvedené tabulky. Na první dva projekty jsou dotace již schváleny a na další dva jsou již 

podány žádosti.  

Název projektu
Celkový 
rozpočet

Plánovaná 
dotace

Název programu

Naučná stezka po 
pamětihodnostech Těchobuze

350 000 Kč 140 000 Kč
Doprovodná infrastruktura 
cestovního ruchu - Fond 

Vysočiny
Projektová dokumentace do 

programu SROP
150 000 Kč 105 000 Kč POV

Automatizace obecní knihovny 93 435 Kč 64 835 Kč VISK3
Oprava místní komunikace 500 000 Kč 250 000 Kč Program obnovy venkova
Územní plán obce Těchobuz 111 000 Kč 37 500 Kč Rozpočet kraje

Rekonstrukce špýcharu 835 000 Kč 370 000 Kč
Rozpočet kraje + Havarijní 
fond Ministersva kultury

Nákup traktoru 500 000 Kč 400 000 Kč Leader ČR
Projektová dokumentace 
Vodovod a kanalizace

380 000 Kč 152 000 Kč
Čistá voda 2005 - Fond 

Vysočiny
2 919 435 Kč 1 519 335 Kč 52%  

Zastupitelé se usnesli, že v letošním roce budou realizovat akce, na které jsou již dotace chváleny, 

tzn. Naučná stezka po pamětihodnostech Těchobuze a Projektová dokumentace do programu SROP. 

Projekt Územní plán obce Těchobuz a Projektová dokumentace Vodovod a kanalizace se budou 

realizovat i bez získání dotací. 

Ostatní projekty se budou realizovat až v případě získání dotací. 

Pro návrh hlasovalo 5 členů zastupitelstva, proti nebyl nikdo, nikdo se nezdržel hlasování. 

 

3. Předložení projektu Probouzení Těchobuze do Společného regionálního operačního 

programu, podopatření 4.2.2 – Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního 

ruchu 

Starosta seznámil zastupitele s možností získání finančních prostředků ze Společného 

regionálního operačního programu EU. Dotace by mohla představovat 75 %, minimální rozpočet 

projektu je 2 000 000,- Kč. V loňském roce již byla přidělena obci Těchobuz dotace na vypracování 

projektové dokumentace do programu SROP (viz. Seznam projektů) na projekt Probouzení 

Těchobuze, jehož součástí je úprava nevyužívaných prostorů bývalé školy na turistickou ubytovnu a 



 

informační centrum s prodejnou občerstvení a základních potravin a rekonstrukce „zámeckých“ 

špýcharů na výstavní prostory. Předběžný rozpočet projektu je 3 000 000,- Kč. Dále navrhl předložení 

výše uvedeného projektu do podopatření 4.2.2 – Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního 

ruchu Společného regionálního operačního programu.   
Pro návrh hlasovali 3 zastupitelé, proti byla paní Tomanová a Jiří Hormandl,  nezdržel se nikdo. 

Předložení projektu Probouzení Těchobuze do Společného regionálního operačního programu, 

podopatření 4.2.2 – Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruch bylo schváleno. 

 

4. Vypracování dokumentací pro projekt Probouzení Těchobuze (smlouvy o dílo) 

Projektová dokumentace do projektu SROP se skládá ze stavebních projektů a z finančně 

analytických projektů. Vypracování stavebních projektů v požadovaném rozsahu a termínech byla 

schopna provést pouze firma JAS Pacov a to v celkové ceně 110.000,- Kč. Vypracování finančně-

analytické dokumentace nabídl pan Lukáš Vlček za 45.000,- Kč a Ing. Petr Hienl za 40.000,- Kč. 

Starosta navrhl zadat vypracování finančně-analytické dokumentace Ing. Petru Hienlovi a dokumentace 

pro stavební povolení firmě JAS.  

Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti byla paní Tomanová, nezdržel se nikdo. Vypracování 

projektových dokumentací do SROPu bylo schváleno.  
 

5. Předběžná rozvaha financování projektu Probouzení Těchobuze 

Jednou z podmínek pro získání financí na PD do SROPu je schválení předběžné rozvahy 

financování projektu SROP. Starosta navrhl, aby 75% dotovaných ze SROPu bylo financováno 

z bankovních úvěrů a 25% spoluúčasti z rozpočtu obce.  

Pro návrh hlasovali 3 zastupitelé, proti byl pan Hormandl a paní Tomanová, nezdržel se nikdo. 

Předběžná rozvaha financování projektu Probouzení Těchobuze byla schválena. 

 

6. Vstup obce Těchobuz do Místní akční skupiny Krajina srdce pro Leader ČR 

Starosta navrhl vstup obce Těchobuz  do Místní akční skupiny Krajina srdce se sídlem v Mladé 

Vožici pro program Leader ČR.. Z tohoto programu by bylo možno financovat například pořízení 

traktoru pro obhospodařování obecních lesů a veřejné zeleně. Bližší informace jsou k dispozici na www 

stránkách www.mze.cz. 

Pro návrh hlasovali 4 členové zastupitelstva, proti 0 a zdržela se paní Tomanová. Vstup obce 

Těchobuz do MAS Krajina srdce byl schválen. 

 

 



 

 

7. Zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru a komise pro kontrolu hospodaření 

v obecních lesích 

Předseda komise pro kontrolu hospodaření v lesích pan Kadlec přednesl zápis z kontroly 

provedené touto komisí. Bylo diskutováno nutnost doplnění komise za zemřelého pana Ladislava 

Šenigla.  Bylo navrženo nabídnout toto členství Jaroslavu Rychetníkovi nebo Stanislavu Mrázkovi. 

Zastupitelstvo doporučilo nabídnout členství v komisi pro kontrolu hospodaření v lesích 

p.Rychetníkovi. 

Předseda kontrolního výboru přednesl zápis z kontroly provedené tímto výborem. Starosta 

informoval, že kontrola komise pro kontrolu hospodaření v lesích již byla provedena a zavedení knihy 

objednávek není problém. 

Předseda finančního výboru přednesl zápis z kontroly provedené tímto výborem. 

 

8. Prodej pozemku p.č. PK Poz. 152/9 v KÚ Těchobuz 

Starosta seznámil zastupitele s žádostí pana Krbečka a pana Janského o prodej pozemku p.č. PK 

Poz. 152/9 v KÚ Těchobuz o výměře 35 m2, která je v majetku obce Těchobuz. Parcela je vklíněna 

mezi parcely v majetku pana Krbečka a pana Janského pro obec Těchobuz její vlastnictví význam. 

Navrhl tedy její prodej za cenu 30 Kč za 1 m2. 

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Prodej pozemku p.č. PK Poz. 152/9 

v KÚ Těchobuz byl schválen. 

 

9. Rozpočet obce Těchobuz na rok 2005 

Zastupitelé se seznámili s předloženým návrhem rozpočtu obce Těchobuz na rok 2005 v celkové 

výši rozpočtových příjmů i výdajů 1 300 000,- Kč, který připravil finanční výbor na svém zasedání dne 

25.1.2005. Do rozpočtu nebyl zahrnut zůstatek na bankovním účtu obce k 31.12.2004, který činil 

607 108,- Kč. Rozpočtovány nejsou z účetních důvodů investiční akce plánované na tento rok. Ty 

budou do rozpočtu zahrnuty až po schválení vyúčtování dotací na tyto akce rozpočtovým opatřením. 

Pro návrh rozpočtu hlasovalo 5 členů zastupitelstva, proti 0 a zdrželo se 0. Rozpočet obce 

Těchobuz na rok 2005 byl schválen. 

 

10. Diskuse 

 Starosta seznámil zastupitele se zněním výzvy odboru dopravy MěÚ v Pacově o doplnění 

chybějícího svislého dopravního značení na místních komunikacích ve správě obce Těchobuz. Tato 



 

povinnost je obci uložena ustanovením § 6, 9, zákona 13/1997 Sb. V současné době probíhá jednání o 

možnosti financovat toto značení z Programu obnovy venkova v rámci Mikroregionu Stražiště, kdy by 

dopravní značení pořídil Mikroregion a obec by mu poskytla příspěvek ve výši 50% pořizovací ceny 

dopravního značení.  

Pan Jiří Hormandl navrhl zahájit jednání s příslušnými orgány o možnosti změny silnice třídy 

II/124 na silnici III. třídy.   

Paní Simona Tomanová navrhla umístění zrcadla pro výjezd na silnici II. třídy č. 124 na křižovatce 

u č.p. 47. 

Starosta vznesl dotaz na pana Jiřího Hormandl, kde jsou uloženy historické dokumenty nalezené 

firmou JAS při rekonstrukci hřbitovní kaple a které mu byly předány.  Pan Jiří Hormandl informoval o 

tom, že dokumenty byly uloženy zpět na původní místo. 

 

11. Usnesení 

Starosta obce přednesl návrh usnesení následujícího znění: 

 

Zastupitelstvo obce Těchobuz 

Schvaluje: 

− Rozpočet obce Těchobuz na rok 2005 

− Projekty obce Těchobuz na rok 2005 

− Předložení projektu Probouzení Těchobuze do Společného regionálního operačního programu 

− Vypracování dokumentací pro projekt Probouzení Těchobuze (smlouvy o dílo) 

− Předběžnou rozvahu financování projektu Probouzení Těchobuze 

− Vstup obce Těchobuz do Místní akční skupiny Krajina srdce pro Leader ČR 

− Prodej pozemku p.č. PK Poz. 152/9 v KÚ Těchobuz 

Bere na vědomí: 

− Zápis z kontroly provedené komisí pro kontrolu hospodaření v lesích 

− Zápis z kontroly provedené finančním výborem 

− Zápis z kontroly provedené kontrolním výborem 

 

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato. 

 



 

12. Závěr 

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva ve 20.20 ukončil.  

 

 

Ing. Pavel Hájek        Ludvík Kadlec 

 starosta  místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Marcela Faktorová 

    Simona Tomanová 

    Jiří Hormandl 

     

 

V Těchobuzi dne 10.2.2005 zapsala Alena Hájková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


