
   

O B E C  T Ě C H O B U Z  
Těchobuz 60, 395 01  Pacov 

WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz    ℡ 565 443 900        IČO:00584061
         

Č.j.: 0000197/05    
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 4/2005 
 

konaného dne 30.6.2005 v 19.00  
 
Přítomní členové zastupitelstva:  Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec,  
 
Omluvení členové zastupitelstva: Jiří Hormandl, Simona Tomanová 
 

 Přítomní občané:    Alena Hájková 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Závěrečný účet obce Těchobuz za rok 2004 
3. Projekty v roce 2005, žádosti o dotace 
4. Projekt Probouzení Těchobuze financovaný ze  Společného regionálního operačního programu, 

podopatření 4.2.2 – Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu 
5. Vznik sdružení měst a obcí v regionu povodí Želivky a vstup Obce Těchobuz 
6. Diskuse 
7. Usnesení 
8. 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. Také se dotázal, zda má někdo připomínky k zápisu z minulého zasedání 

zastupitelstva obce. Žádné připomínky nebyly. 

Pro návrh programu hlasovali 3 členové zastupitelstva, proti 0 a zdrželo se 0. Program 

jednání byl schválen. 

 

2. Závěrečný účet obce Těchobuz za rok 2004 

Starosta seznámil zastupitele s návrhem Závěrečného účtu obce Těchobuz. Návrh 

závěrečného účtu obce byl v souladu se zákonem 250/2000 Sb. 15 dnů zveřejněn na úřední desce 

Obecního úřadu Těchobuz. Nebyly k němu uplatněny žádné připomínky. Součástí závěrečného 

účtu obce je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2004. 

Zastupitelstvo obce Těchobuz s navrženým Závěrečným účtem obce souhlasí s výhradami a 

přijímá následující opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření 

obce. 



   

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. 

Pro návrh hlasovali 3 členové zastupitelstva, proti 0, zdrželo se 0. Závěrečný účet obce 

Těchobuz byl schválen. 



   

3. Projekty v roce 2005, žádosti o dotace 

Název projektu
Celkový 
rozpočet

Plánovaná dotace Název programu

Dopravní značení v obci Těchobuz 52 440 Kč 25 000 Kč Fond Vysočiny

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

Rekonstrukce špýcharu 836 404 Kč 430 000 Kč
Rozpočet kraje + Havarijní 

fond Ministersva kultury
Nábytkové vybavení knihovny 70 543 Kč 49 380 Kč Fond Vysočiny

Oprava místní komunikace 300 000 Kč 150 000 Kč Program obnovy venkova
Projektová dokumentace Vodovod a 

kanalizace
250 000 Kč 0 Kč

Územní plán obce Těchobuz 126 390 Kč 44 625 Kč Rozpočet kraje
2 135 777 Kč 944 005 Kč 44%  

 
Dopravní značení v obci Těchobuz již bylo realizováno. Naučná stezka, Projektová 

dokumentace SROP a Rekonstrukce špýcharu jsou průběžně realizovány. Projekt Nábytkové 

vybavení knihovny byl podpořen v plné výši a bude realizován. V případě opravy místní 

komunikace se realizace připravuje. Projekt Projektová dokumentace Vodovod a kanalizace nebyl 

podpořen z Fondu Vysočiny, ale bude realizován do úrovně k územnímu rozhodnutí (realizace 

probíhá). Náklady na projektovou dokumentaci budou zahrnuty do nákladů na realizaci 

vodovodu a kanalizace a bude na ně dodatečně žádáno o dotaci v souladu s podmínkami 

OP Infrastruktura. Žádost o dotaci na pořízení Územního plánu bude teprve podána. 

 
4. Projekt Probouzení Těchobuze financovaný ze  Společného regionálního 

operačního programu, podopatření 4.2.2 – Podpora regionální a místní 

infrastruktury cestovního ruchu 

Projekt probouzení Těchobuze byl Regionální radou regionu soudržnosti NUTS II. 

Jihovýchod vybrán k podpoře. Projekt obsahuje vybudování 8 ubytovacích míst v 2.NP budovy 

Obecního úřadu Těchobuz, Informačního centra v 1.NP budovy Obecního úřadu Těchobuz a 

Galerie Bernarda Bolzana v budově čp. 87 (zámecké špýchary). Celkové plánované náklady 

budou cca 6 500 000,- Kč, přičemž dotace ze SROPu představuje 75% a příspěvek z rozpočtu 

kraje by měl být 10 %. Projekt by se měl realizovat v příštím roce. Dotace je proplácena až po 

realizaci projektu a bude nutné čerpat finanční prostředky z překlenovacího bankovního úvěru. 

Zastupitelstvo obce vzalo tuto informaci na vědomí, souhlasí s realizací projektu a pověřuje 

starostu dalším jednáním se všemi dotčenými. 

Pro návrh hlasovali 3 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl přijat. 

 



   

5. Vznik sdružení měst a obcí v regionu povodí Želivky a vstup Obce Těchobuz 

Starosta seznámil zastupitele s informacemi o vznikajícím sdružení měst a obcí v povodí 

Želivky a navrhl vstup obce Těchobuz do tohoto sdružení. Úkolem sdružení by mělo být 

vyvinout účinný tlak na upřednostnění realizování vodohospodářských opatření vedoucích ke 

zlepšení kvality vody ve vodních nádržích na řece Želivce a zároveň ke zlepšení životního 

prostředí na celém povodí. Pro návrh hlasovali 3 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl 

přijat. 

 

6. Diskuse 

 Starosta seznámil zastupitele se zájmem občanů o koupi stavební parcely pro bytovou 

výstavbu v obci Těchobuz. Jako vhodná se jeví parcela KN 134/1 v KÚ Těchobuz, která je 

v majetku obce Těchobuz. Zastupitelé vyjádřily jednohlasný souhlas s touto výstavbou, prodejem 

pozemku a výpovědí v současné době platné nájemní smlouvy. Záměr prodat nemovitost bude 

řádně zveřejněn na úřední desce OÚ Těchobuz. 

Starosta seznámil zastupitele s žádostí Obce Smilovi Hory o navázání partnerství k projektu 

Eko- penzion Stará škola ve Smilových Horách a navrhl stvrzení tohoto partnerství dohodou o 

partnerství. Partnerství by spočívalo ve společné propagaci a realizaci produktů rozvoje 

cestovního ruchu v oblasti Blatnických rybníků. Pro návrh hlasovali 3 zastupitelé, proti 0, zdrželo 

se 0. Návrh byl přijat. 

Dále starosta seznámil zastupitele s návrhem Místní organizace Českého svazu ochránců 

přírody Pacov na vybudování přírodovědné Naučné stezky Mozaika krajiny z Těchobuze na 

Blatnice. Naučnou stezku by ve své režii realizovala MO ČSOP Pacov a po Obci Těchobuz žádá 

o souhlas s realizací na pozemku KN 913 v KÚ Těchobuz, který je v majetku obce a o příslib 

přiměřeného finančního příspěvku. Předpokládaný rozpočet projektu je cca 100 000,- Kč, 60% 

nákladů pravděpodobně bude financována z grantu Fondu Vysočiny. Byla oslovena i Obec 

Pojbuky, která vyjádřila souhlas s realizací naučné stezky a přislíbila příspěvek na realizaci ve výši 

do 10 000,- Kč. Starosta navrhl vydat souhlas s realizací. Byla diskutována výše možného 

příspěvku. Zastupitelé navrhli příspěvek ve výši 10 000,- Kč. Pro návrh hlasovali 3 zastupitelé, 

proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl přijat. 

Sbor dobrovolných hasičů Těchobuz dokončuje úpravy sklepních prostor bývalé školy na 

klubovnu a požádal o zvýšení limitu na nákup materiálu a služeb z rozpočtu Obce Těchobuz o 

20 000,- Kč. Pro vyhovění žádosti hlasovali 3 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Žádosti bylo 

vyhověno. 

Starosta informoval o tom, že z akce Slavnosti Bernarda Bolzana konaných v květnu 2005 

zbylo občerstvení pro divadelníky a navrhl použití tohoto občerstvení na akci Dětské dny 



   

pořádanou SDH Těchobuz ve dnech 3.-5.7. 2005 Pro návrh hlasovali 3 zastupitelé, proti 0, 

zdrželo se 0. Návrh byl přijat. 

MO ČRS nechala ocenit škody vzniklé při přívalovém dešti na kanálu přivádějícím vodu do 

rybníka Smíchov pod hrází rybníka Stará pani. Celková škoda přesahuje 100 000,- Kč. Starosta 

navrhl požádat Kraj Vysočina o příspěvek na opravu přívodního kanálu, protože Obec Těchobuz 

nedisponuje finančními prostředky potřebnými k opravě a v současné době hrozí radikální pokles 

hladiny rybníka Smíchov, který je požární nádrží obce. Pro návrh hlasovali 3 zastupitelé, proti 0, 

zdrželo se 0. Návrh byl přijat. 

 
7. Usnesení 

Starosta obce přednesl návrh usnesení následujícího znění: 
 

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. 

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

8. 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 

V Těchobuzi dne 9.7.2005 zapsal Ing. Pavel Hájek    

 


