
ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05    
 
    

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz  

konaného dne 14.4.2005 v 19.00  

 

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

Simona Tomanová,  

 

Omluvení členové zastupitelstva: Jiří Hormadl 

 

 Přítomní občané:  0  

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Výběr firmy pro opravu špýcharu u silnice směr Pacov 

3. Parkové úpravy na návsi v Těchobuzi 

4. Aktuální stav financování plánovaných projektů z dotací 

5. Oprava dveří u márnice na hřbitově a výroba nových dveří ke kapličce na hřbitově 

6. Úhrada kurzu pro řidičský průkaz na traktor Stanislavu Mrázkovi 

7. Postup jednání s ALFA-TRADE, JUDr. Eva Krajňanská ve věci hospodaření v Obecních lesích 

Těchobuz v letech 2001 - 2002 

8. Diskuse 

9. Usnesení 

10. Závěr 

 

1. Zahájení 

Zasedání zastupitelstva zahájil v 19.00 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. 

Nebylo tomu tak. 

Pro návrh programu hlasovalo 4 členové zastupitelstva, proti 0 a zdrželo se 0. Program jednání byl 

schválen. 

 



2. Výběr firmy pro opravu špýcharu u silnice směr Pacov 

Starosta seznámil zastupitele s tím, že pro opravu špýcharu jsou vypracovány cenové nabídky od 

firmy JAS Pacov a firmy Miroslav Kozák. 

Kalkulace zpracovaná firmou JAS pro celkovou rekonstrukci je ve výši 1 239 481,- Kč. Během 

dalšího jednání s firmou JAS po sdělení, že rozpočet této výše je pro Obce Těchobuz nepřijatelný, byla 

vypracována nová cenová nabídka ve výši 833 000,- Kč s tím, že její součástí je pouze statické zajištění 

stavby, její odvodnění, odstranění příčin poruch a kompletní oprava střechy. 

Kalkulace zpracovaná firmou Miroslav Kozák, provádění staveb, jejich změn a odstraňování je ve 

výši 836 404,- Kč s tím, že obsahuje všechny náležitosti podle vypracované projektové dokumentace 

včetně venkovních omítek, výplní otvorů a ostatních náležitostí. 

Zastupitelé navrhli, aby za uvedených podmínek byla realizací stavby pověřena firma Miroslav 

Kozák, provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Pro návrh hlasovalo 4 členové zastupitelstva, proti 

0 a zdrželo se 0. Návrh byl přijat. 

 

3. Parkové úpravy na návsi v Těchobuzi 

Starosta informoval o probíhajících pracích na návsi v Těchobuzi. Stavební část realizuje firma 

Miroslav Kozák, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, zahradnické práce bude realizovat firma 

Hubertovo zahradnictví Pacov. Druhá, dražší, nabídka ve výběrovém řízení na provedení parkových 

úprav byla vypracována firmou JAS Pacov. Paní Simona Tomanová navrhla poptávat samostatné 

parkové úpravy u dalších dodavatelů. Bude provedeno. Zastupitelé neměli připomínky. 

 

4. Aktuální stav financování plánovaných projektů z dotací 

Starosta informoval o vývoji řízení o přidělení dotací požadovaných obcí Těchobuz v roce 2005. 

V případě rekonstrukce špýcharu byl zastupitelstvem Kraje Vysočina schválen příspěvek ve výši 

250 000,- Kč a Národním památkovým ústavem byla navržena dotace z Havarijního programu ve výši 

180 000,- Kč, na kterou teprve bude vydáno rozhodnutí Ministerstvem kultury.  

V případě opravy místní komunikace v rámci Programu obnovy venkova byla přidělena částka 

150 000,- při zachování 50% podílu obce, tzn. že celkový rozpočet projektu bude 300 000,-. V současné 

probíhá výběr dodavatele. 

O projektu Automatizace obecní knihovny bude rozhodnuto do 30.4.2005. Na nákup traktoru bylo 

požádáno o 520 000,- Kč, reálný předpoklad je 400 000,- Kč. Rozhodnuto bude do konce května.  

Dále byla podána žádost o grant z fondu Vysočiny na pořízení a instalaci dopravního značení. 

Celkový rozpočet projektu je 51 976,- Kč, požadovaná dotace 25 000,- Kč. Rozhodnuto bude do 

30.4.2005. Tento projekt navrhl starosta k realizaci i v případě nezískání grantu. V tomto případě je 

pravděpodobné získání menší finanční částky v rámci projektu Mikroregionu Stražiště z POV. 



Aktualizovaný seznam projektů je uveden v níže uvedené tabulce. 

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 300 000 Kč 150 000 Kč Program obnovy venkova

Územní plán obce Těchobuz 111 000 Kč 37 500 Kč Rozpočet kraje

Rekonstrukce špýcharu 836 404 Kč 430 000 Kč
Rozpočet kraje + Havarijní 
fond Ministersva kultury

Nákup traktoru 650 000 Kč 400 000 Kč Leader ČR
Projektová dokumentace Vodovod 

a kanalizace
380 000 Kč 152 000 Kč

Čistá voda 2005 - Fond 
Vysočiny

Dopravní značení v obci Těchobuz 51 976 Kč 25 000 Kč Fond Vysočiny
2 922 815 Kč 1 504 335 Kč 51%  

Zastupitelé se seznámili se seznamem projektů. Starosta navrhl tyto projekty realizovat v souladu 

s usneseními předcházejících zasedání zastupitelstva. Paní Simona Tomanová sdělila, že nesouhlasí 

s realizací akce Projektová dokumentace Vodovod a kanalizace. Pro návrh hlasovalo 3 členové 

zastupitelstva, proti Simona Tomanová a zdrželo se 0. Návrh byl přijat. 

 

5. Oprava dveří u márnice na hřbitově a výroba nových dveří ke kapličce na hřbitově 

Starosta navrhl provést opravu dveří od márnice na hřbitově a zadat výrobu nových dveří ke 

kapličce na hřbitově. Práce provede firma JAS v ceně do 30 000,- Kč.  

Pro návrh hlasovalo 4 členové zastupitelstva, proti 0 a zdrželo se 0. Návrh byl přijat. 

 

6. Úhrada kurzu pro řidičský průkaz na traktor Stanislavu Mrázkovi 

Vzhledem k tomu, že je vysoká pravděpodobnost získání dotace z programu Leader CR na nákup 

traktoru, navrhl starosta provést vyškolení pracovníka Obecního úřadu Stanislava Mrázka pro řízení a 

obsluhu zakoupené techniky. Kurz v celkové ceně do 10 000,- Kč by uhradila Obec Těchobuz s tím, že 

pokud by do 1 roku po složení zkoušek ukončil Stanislav Mrázek o své vůli pracovní poměr u Obecního 

úřadu Těchobuz, byl by povinen uhradit cenu kurzu v plné výši. Pokud nesloží zkoušky v řádném 

termínu, bude si další lekce hradit sám až do složení zkoušek. 

Pro návrh hlasovalo 4 členové zastupitelstva, proti 0 a zdrželo se 0. Návrh byl přijat. 

 



7. Postup jednání s ALFA-TRADE, JUDr. Eva Krajňanská ve věci hospodaření v Obecních 

lesích Těchobuz v letech 2001 - 2002 

Starosta seznámil zastupitele s vyrozuměním Okresního státního zastupitelství v Pelhřimově ze dne 

4.3.2005 a s vyrozuměním Policie ČR Pelhřimov ze dne 16.3.2005. Ve vyrozumění není uvedeno nic co 

se týká dalšího postupu tohoto orgánu. V rámci podaného trestního oznámení probíhá šetření. 

 

8. Diskuse 

 Starosta informoval zastupitele o tom, že Sbor dobrovolných hasičů Těchobuz upravuje 

svépomocí sklepní prostory budovy Obecního úřadu na klubovnu. Všechny práce provádějí členové 

SDH dobrovolně ve svém volném čase. SDH požádal Obec Těchobuz jako vlastníka budovy o nákup 

části potřebného materiálu. Starosta navrhl tento materiál poskytnout v celkové ceně do 20 000,- Kč. Pro 

návrh hlasovalo 4 členové zastupitelstva, proti 0 a zdrželo se 0. Návrh byl přijat. 

Paní Simona Tomanová se dotázala, jak jsou stavební úpravy ošetřeny z hlediska stavebního 

zákona. Starosta informoval o tom, že stavební úpravy budou povoleny v rámci změny stavby před 

dokončením. Orgány památkové péče nemají připomínky. Starosta za prováděné práce nese plnou 

zodpovědnost. 

Sbor dobrovolných hasičů pořádá dne 23.4.2005 pouťovou zábavu a požádal Obec Těchobuz o 

úhradu nákladů na hudební skupinu, stejně jako tomu bylo u bálu pořádaného Mysliveckou společností, 

v celkové výši do 5 000,- Kč. Starosta navrhl náklady na hudební skupinu uhradit. Pro návrh hlasovalo 4 

členové zastupitelstva, proti 0 a zdrželo se 0. Návrh byl přijat. 

Dále informoval, že na 21.5.2005 v 18.00 hodin je naplánovaná vernisáž výstavy Život a dílo 

Bernarda Bolzana v budově obecního úřadu. Od 21.00 hodin je pak v plánu venkovní divadelní 

vystoupení Divadélka „Tyjátr“ Pacov. Celkové náklady by neměli přesáhnou 20 000,- Kč. Starosta navrhl 

financovat tuto akci z rozpočtu obce. Pro návrh hlasovalo 4 členové zastupitelstva, proti 0 a zdrželo se 0. 

Návrh byl přijat. 

 

9. Usnesení 

Starosta obce přednesl návrh usnesení následujícího znění: 

 

Zastupitelstvo obce Těchobuz 

Schvaluje: 

− Firmu Miroslav Kozák jako realizátora akce Rekonstrukce špýcharu 

− Realizaci projektů dle aktualizovaného seznamu 



− Opravu dveří u márnice na hřbitově a výroba nových dveří ke kapličce na hřbitově v ceně do 

30 000,-Kč 

− Úhradu kurzu pro řidičský průkaz na traktor Stanislavu Mrázkovi v ceně do 10 000,- Kč 

− Poskytnutí materiálu v ceně do 20 000,- Kč na úpravu klubovny SDH v budově OÚ 

− Úhradu nákladů na hudební skupinu při pouťové zábavě do 5 000,- Kč 

− Financování nákladů do výše 20 000,- Kč na vernisáž výstavy Život a dílo Bernarda Bolzano a 

vystoupení ochotnického divadla z rozpočtu obce 

 

 

 

Bere na vědomí: 

− Výběr dodavatelů pro parkové úpravy na návsi v Těchobuzi 

− Informaci o aktuálním stavu přidělování dotací 

− Postup ve věci ALFA-TRADE, JUDr. Eva Krajňanská - Hospodaření v Obecních lesích Těchobuz 

v letech 2001 - 2002 

 

 

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

 

10. 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 

     

     

V Těchobuzi dne 14.4.2005 zapsal Pavel Hájek 


