
   

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 �724 192 514       

IČO:00584061         

Č.j.: OBTECH/00340/05    
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č.          7 

 

konaného dne 21.11.2005 v 19.00  

 

Přítomní členové zastupitelstva:  Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Jiří Hormandl, 

Ludvík Kadlec, Simona Tomanová 

 (Jiří Hormandl a Simona Tomanová se dostavili v průběhu projednávání bodu 5.) 

Omluvení členové zastupitelstva: 0 

 Přítomní občané:    

Program: 

1. Zahájení 
2. Rozpočtové opatření č.3/2005 
3. Směrnice o systému zpracování účetnictví, vedení majetku, provádění pokladních operací a cestovních 

náhradách 
4. Prodej pozemku p.č. 134/1 v KÚ Těchobuz 
5. Výběr projekční firmy na Rekonstrukci a odbahnění rybníka Stará pani a Opravu rybníka Smíchov včetně 

napouštěcího zařízení (náhonu) 
6. Mikulášské balíčky pro klienty ÚSPMP Těchobuz 
7. Vánoční balíčky pro občany obce Těchobuz 
8. Diskuse 
9. Usnesení 
10. Závěr 

 

1. Zahájení 
Zasedání zastupitelstva zahájil v 19.42 starosta Pavel Hájek, přivítal přítomné a konstatoval, 

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

přítomné s připraveným programem jednání. Navrhl přesunutí projednání původně plánovaného 

bodu Rozpočtový výhled Obce Těchobuz na příští zasedání zastupitelstva obce Těchobuz, 

protože tento dokument ještě není zpracován. Dotázal se, zda má někdo k programu jiná 

doplnění nebo připomínky. Také se dotázal, zda má někdo připomínky k zápisu z minulého 

zasedání zastupitelstva obce. Žádné připomínky nebyly. 

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

byl schválen. 



   

2. Rozpočtové opatření č.3/2005 
Zastupitelé se seznámili s rozpočtovým opatření č.3/2005, kterým se rozpočtové příjmy i 

výdaje zvyšují o 1 501 100,- Kč dle přiložené tabulky. 

Pro návrh rozpočtového opatření č.3/2005 hlasovalo 3 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. 

Rozpočtové opatření č.3/2005 bylo schváleno.  

 

3. Směrnice o systému zpracování účetnictví, vedení majetku, provádění pokladních 
operací a cestovních náhradách 

Zastupitelé se seznámili se návrhem Směrnic o systému zpracování účetnictví, vedení 

majetku, provádění pokladních operací a cestovních náhradách. 

Pro návrh Směrnic o systému zpracování účetnictví, vedení majetku, provádění pokladních 

operací a cestovních náhradách hlasovalo 3 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Směrnice o systému 

zpracování účetnictví, vedení majetku, provádění pokladních operací a cestovních náhradách byly 

schváleny. 

Dále starosta navrhl udělení trvalého souhlasu s použitím soukromého vozidla starostovi 

obce a místostarostovi obce. Pro návrh hlasovali 3 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Udělení 

trvalého souhlasu s použitím soukromého vozidla starostovi obce a místostarostovi obce bylo 

schváleno. 

 

4. Prodej pozemku p.č. 134/1 v KÚ Těchobuz 
 

Starosta seznámil zastupitele s žádostí manželů Lukáše a Miluše Hurbanových 

Č.j.:OBTECH/00337/05 ze dne 11.11.2005 o prodej pozemku p.č. 134/1 v KÚ Těchobuz. 

Záměr prodat výše uvedenou nemovitost byl v souladu s ustanovením § 39 zákona 128/2000 Sb. 

o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu 

Těchobuz pod Č.j.:OBTECH/00312/05. Byla doručena pouze zmiňovaná žádost manželů 

Hurbanových. Dále navrhl prodej pozemku 134/1 manželům Hurbanovým za cenu 20 Kč/m2 . 

Odchylka od ceny v době a místě je odůvodněna podporou bytové výstavby v obci. Budou 

stanoveny podmínky, že pozemek bude využit ke stavbě domu k trvalému bydlení, dům bude 

k tomuto účelu zkolaudován nejpozději do 31.12.2008 a 5 let po kolaudaci v něm bude hlášena 

k trvalému pobytu alespoň jedna osoba. Pokud tyto podmínky nebudou dodrženy, vznikne 

kupujícím povinnost doplatit Obci Těchobuz dalších 20 Kč/m2 pozemku. Ve smlouvě bude 

zakotveno předkupní právo k pozemku pro Obec Těchobuz až do zkolaudování stavby. 

Pro návrh hlasovalo 3 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Prodej pozemku p.č. 134/1 v KÚ 

Těchobuz byl schválen a zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

 



   

5. Výběr projekční firmy na Rekonstrukci a odbahnění rybníka Stará pani a Opravu 
rybníka Smíchov včetně napouštěcího zařízení (náhonu) 

 

V souladu s předchozími jednáními zastupitelstva Obce Těchobuz byla provedena poptávka 

po zpracování projektové dokumentace na Rekonstrukci a odbahnění rybníka Stará pani a 

Opravu rybníka Smíchov včetně napouštěcího zařízení (náhonu). Byly doručeny celkem čtyři 

nabídky dle níže uvedené tabulky. Zastupitelé navrhli vybrat cenově nejvýhodnější nabídku, která 

byla doručena od firmy Vodohospodářská kancelář Praha a doporučili uzavřít s touto firmou 

smlouvy o dílo  v souladu s nabídkou. Firma jako jediná není plátcem DPH, ale i kdyby se jím 

stala, stále zůstane nabídka cenově nejvýhodnější. 

Firma Cena
3E Projektování Pelhřimov 96 390 Kč
Aquapris Dačice 143 100 Kč
Inženýrské služby Jihlava 148 750 Kč
Vodohospodářská kancelář Praha 65 000 Kč  

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Zastupitelstvo obce schválilo firmu 

Vodohospodářská kancelář Praha jako dodavatele projektových dokumentací na Rekonstrukci a 

odbahnění rybníka Stará pani a Opravu rybníka Smíchov včetně napouštěcího zařízení (náhonu) 

a pověřuje starostu podpisem smluv o dílo. 

 

6. Mikulášské balíčky pro klienty ÚSPMP Těchobuz 
 

Starosta navrhl nákup 68 mikulášských balíčků pro klienty ÚSPMP Těchobuz v ceně do 

100,- Kč za jeden balíček v celkové hodnotě do 6 800,- Kč. 

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Nákup mikulášských balíčků byl 

schválen. 

 

7. Vánoční balíčky pro občany obce Těchobuz 
 

Starosta navrhl nákup sedmi vánočních balíčků pro občany obce Těchobuz starší 75 let a 

občany i bývalé občany obce žijící ve zdravotnických a sociálních zařízeních v ceně do 500,- Kč 

za jeden balíček v celkové hodnotě do 3 500,- Kč. 

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Nákup vánočních balíčků byl 

schválen. 

 

8. Diskuse 
 Starosta informoval zastupitele o tom, že Centrum pro teoretická studia při Univerzitě 

Karlově v Praze připravuje vydání publikace Opomíjený myslitel Bernard Bolzano. Byla 

nabídnuta možnost informovat v této publikaci o projektu Probouzení Těchobuze, který je 



   

s Bernardem Bolzanem úzce svázán. Projektu by byly v publikaci vyhrazeny 1-2 strany. Zástupci 

vydavatele se dotazovali, zda by Obec Těchobuz nemohla poskytnout na vydání publikace 

finanční příspěvek. Starosta navrhl příspěvek ve výši 5 000,- Kč. 

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Finanční příspěvek na vydání 

publikace Opomíjený myslitel Bernard Bolzano byl schválen. 

9. Usnesení 
Starosta obce přednesl návrh usnesení následujícího znění: 

Zastupitelstvo obce Těchobuz 

Schvaluje: 

− Rozpočtové opatření č.3/2005 
− Směrnice o systému zpracování účetnictví, vedení majetku, provádění pokladních operací a 

cestovních náhradách 
− Prodej pozemku p.č. 134/1 v KÚ Těchobuz 
− firmu Vodohospodářská kancelář Praha jako dodavatele projektových dokumentací na 

Rekonstrukci a odbahnění rybníka Stará pani a Opravu rybníka Smíchov včetně napouštěcího 
zařízení (náhonu) 

− Nákup mikulášských balíčků pro klienty ÚSPMP Těchobuz v celkové ceně do 6 800,- Kč 
− Nákup vánočních balíčků pro občany obce starší 75 ti let a občany i bývalé občany obce žijící 

ve zdravotnických a sociálních zařízeních v celkové ceně do 3 500,- Kč 
− Příspěvek ve výši 5 000,- Kč na vydání publikace Opomíjený myslitel Bernard Bolzano 
 

Pověřuje starostu podpisem: 

− Kupní smlouvy k pozemku p.č. 134/1 v KÚ Těchobuz 
− Smluv o dílo na vypracování projektových dokumentací na Rekonstrukci a odbahnění rybníka 

Stará pani a Opravu rybníka Smíchov včetně napouštěcího zařízení (náhonu) s firmou 
Vodohospodářská kancelář Praha 

 

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 20.10 ukončil. 

Příští zasedání zastupitelstva obce Těchobuz se bude konat 22.12.2005, pokud nenastanou 

důvody pro jeho dřívější svolání. 

 

Ing. Pavel Hájek        Ludvík Kadlec 

starosta   místostarosta 

 
Ověřovatelé zápisu: Marcela Faktorová 

    Simona Tomanová 

    Jiří Hormandl  

V Těchobuzi dne 21.11.2005  zapsal Ing. Pavel Hájek  


