
   

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/00394/05    
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č.          8 

 

konaného dne 22.12.2005 v 19.00  

 

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

Ludvík Kadlec, Simona Tomanová 

 

Omluvení členové zastupitelstva: 0 

 

 Přítomní občané:    

 

Program: 

1. Zahájení 
2. Rozpočtové opatření č.4/2005 
3. Rozpočtové provizórium na rok 2005 
4. Rozpočtový výhled 
5. Limity pokladní hotovosti v příručních pokladnách 
6. Projekty realizované v roce 2005 
7. Projekty připravené k realizaci v roce 2006 
8. Nájem části pozemku 940/1 
9. Smlouva s odborným lesním hospodářem Obecních lesů Těchobuz 
10. Smlouva o správě obecních lesů Těchobuz 
11. Obecně závazná vyhláška č.1/2005, kterou se mění OZV č. 3/2004 o systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad 
12. Uzavření šetření ve věci hospodaření v Obecních lesích Těchobuz  

v letech 2001-2002 firmou JUDr. Eva Krajňanská – Alfa Trade 
13. Spisový a skartační řád Obecního úřadu Těchobuz 
14. Diskuse 
15. Usnesení 
16. 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. Navrhl doplnění bodu Spisový a skartační řád 

Obecního úřadu a Obce Těchobuz. Projednání tohoto bodu bylo avizováno již na předchozím 



   

zasedání zastupitelstva, ale omylem nebylo uvedeno na pozvánce. Dotázal se, zda má někdo 

k programu jiná doplnění nebo připomínky. Paní Simona Tomanová navrhla odložení projednání 

Smlouvy o partnerství k projektu pekárna na příští zasedání. 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.4/2005 

Zastupitelé se seznámili s navrženým rozpočtovým opatřením č.4/2005.  

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Rozpočtové opatření č.4/2005 bylo 

schváleno. 

3. Rozpočtové provizórium na rok 2006 

Starosta navrhl v souladu s ustanovení § 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů do schválení řádného rozpočtu Obce Těchobuz  

na rok 2006 hospodařit podle rozpočtového provizória v celkové výši 300 000,- Kč. Rozpočtové 

provizórium se bude řídit následujícími pravidly: 

1) Z obecního rozpočtu budou hrazeny běžné výdaje, související s plynulým provozem 

obecního úřadu a obce. 

2) Dále bude doplacen projekt Naučná stezka po pamětihodnostech Těchobuz, aby mohlo být 

v řádném termínu provedeno vyúčtování dotace. 

2) S výjimkou havarijních situací a výše uvedeného budou financovány pouze drobné akce 

oprav a údržby v jednotlivých případech nepřevyšující částku 20 000,- Kč.  

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Rozpočtové provizórium bylo schváleno. 

4. Rozpočtový výhled 

Zastupitelé se seznámili s rozpočtovým výhledem sestaveného v souladu s ustanovením § 3 

zákona 250/2002 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a 

předpisů na dva roky dopředu. 

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Rozpočtový výhled byl schválen. 



   

5. Limity pokladní hotovosti v příručních pokladnách 

Podle Směrnice Obce Těchobuz o pokladnách jsou zřízeny celkem 3 pokladny. Starosta navrhl 

stanovení limitů pokladní hotovosti v těchto pokladnách následovně. 

Pokladna Limit 

Hlavní pokladna 50 000,- Kč 

Poplatky 20 000,- Kč  

Knihovna 5 000,- Kč 

Dřevo  20 000,- Kč 

 

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Limity pokladní hotovosti byly schváleny. 

6. Projekty realizované v roce 2005 

Starosta seznámil zastupitele s výdaji na důležité projekty realizované nebo zahájené v roce 2005 

dle níže uvedené tabulky. 

Název projektu Celkový rozpočet
Náklady v roce 

2005
Dotace 

obdržená/plánovaná
Název programu

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

Naučná stezka po pamětihodnostech 
Těchobuze

350 000 Kč 311 684 Kč 140 000 Kč

Doprovodná infrastruktura 
cestovního ruchu - Fond 

Vysočiny
Projektová dokumentace do 

programu SROP
150 000 Kč 150 000 Kč 105 000 Kč POV

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

fond Ministersva kultury
Oprava místní komunikace 300 000 Kč 300 000 Kč 150 000 Kč Program obnovy venkova

Projektová dokumentace Vodovod a 
kanalizace

500 000 Kč 124 950 Kč 0 Kč

Územní plán obce Těchobuz 131 745 Kč 35 355 Kč 44 625 Kč Rozpočet kraje
1 810 833 Kč 710 000 Kč pouze obdržené

 

7. Projekty připravené k realizaci v roce 2006 

Název projektu Celkový rozpočet
Náklady v roce 

2006
Plánovaná dotace Název programu

Naučná stezka po pamětihodnostech 
Těchobuze

350 000 Kč 38 316 Kč 140 000 Kč
Doprovodná infrastruktura 

cestovního ruchu - Fond 
Vysočiny

Probouzení Těchobuze 6 506 438 Kč 6 506 438 Kč 5 530 472 Kč SROP
Nábytkové vybavení knihovny 70 543 Kč 0 Kč 49 380 Kč Fond Vysočiny
Oprava nových prostorů OÚ 500 000 Kč 500 000 Kč 250 000 Kč Program obnovy venkova

Projektová dokumentace Vodovod a 
kanalizace

500 000 Kč 375 050 Kč 0 Kč

PD Stará pani a Smíchov 65 000 Kč 65 000 Kč 32 500 Kč OP Infrastruktura
Územní plán obce Těchobuz 131 745 Kč 96 390 Kč 44 625 Kč Rozpočet kraje

7 581 194 Kč 6 046 977 Kč #DIV/0!

Další projekty budou doplňovány průběžně, jak budou vypisovány grantové a dotační programy. 

Je možné vypracování projektové dokumentace na využití zbývající část čp. 87 (stávající vepřín), 

dále Elektronický zabezpečovací systém v čp.86 (bývalý řezáč), kam by mělo být přesunuto 

zázemí technických služeb obce, vybavení Obecní knihovny novými počítači a programem na 



   

evidenci knížek a snad i nějaké další. Paní Simona Tomanová navrhla zvážit nutnost EZS a 

uvažovat o jiných bezpečnostních opatřeních. 

8. Nájem části pozemku 940/1 

V souladu s usnesením zastupitelstva obce konaného 26.10.2005 byl zveřejněn záměr pronajmout 

část pozemku p.č. 940/1 mezi pozemky pana Olivy a Ing. Novotného. Byl doručen zájem na 

pronájem pozemku od Ing. Novotného i od pana Olivy. Paní Simona Tomanová navrhla 

pronajmout pozemek panu Olivovi, aby zůstal zachován přístup k jeho pozemku ze severní 

strany a zároveň z toho důvodu že je trvale bydlící v Těchobuz. Nájemné bylo navrženo na 100,- 

Kč za rok. 

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Pronájem části pozemku panu Olivovi byl 

schválen. 

9. Smlouva s odborným lesním hospodářem Obecních lesů Těchobuz 

Zastupitelé se seznámili s návrhem nové smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře 

v Obecních lesích Těchobuz s panem Františkem Heřmanem. Změny se týkají zejména 

upřesnění výměry obhospodařovaných pozemků. Odměna zůstává ve stejné výši, tj. 300,- 

Kč/hektar/rok. Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Uzavření smlouvy o 

výkonu funkce odborného lesního hospodáře v Obecních lesích Těchobuz bylo schváleno a 

zastupitelstvo pověřuje starostu jejím podpisem. 

10. Smlouva o správě obecních lesů Těchobuz 

Zastupitelé se seznámili s návrhem nové smlouvy o výkonu funkce lesního správce Obecních 

lesů Těchobuz s firmou Ing.Pavel Hájek, LARIX. Změny se týkají zejména upřesnění výměry 

obhospodařovaných pozemků. Odměna zůstává ve stejné výši, tj. 50,- Kč/hektar/měsíc. 

V souladu s § 83 odst. 2 zákona o obcích starosta oznámil, že jeho podíl na projednávání této 

záležitosti by mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného. Zastupitelstvo projednalo 

jeho vyloučení z projednávání této záležitosti. Pro vyloučení nebyl nikdo, zdržel se Pavel Hájek. 

Pavel Hájek nebyl z hlasování o této záležitosti vyloučen. 

Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdržel se Pavel Hájek. Uzavření smlouvy o výkonu 

funkce lesního správce Obecních lesů Těchobuz bylo schváleno a zastupitelstvo pověřuje 

místostarostu jejím podpisem. 

11. Obecně závazná vyhláška č.1/2005, kterou se mění OZV č. 3/2004 o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a o poplatku za komunální odpad 

Starosta seznámil zastupitele s návrhem Obecně závazné vyhlášky č.1/2005, kterou se mění OZV 

č. 3/2004 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad. Výše poplatků zůstane nezměněna. 



   

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Obecně závazná vyhláška č.1/2005, 

kterou se mění OZV č. 3/2004 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad byla schválena. 

12. Uzavření šetření ve věci hospodaření v Obecních lesích Těchobuz  
v letech 2001-2002 firmou JUDr. Eva Krajňanská – Alfa Trade 

Zastupitelstvo obce Těchobuz na svém zasedání 23.9.2004 schválilo postup proti subjektu 

JUDr. Eva Krajňanská, ALFA-TRADE ve věci hospodaření v Obecních lesích Těchobuz  

v letech 2001-2002. Součástí postupu bylo podání občanskoprávní žaloby a podnětu místně 

příslušnému správci daně. Vzhledem k výsledkům trestního řízení by pravděpodobně realizace 

schváleného postupu nebyla pro Obec Těchobuz žádným přínosem a náklady na tyto úkony by 

nebyli účelně vynaložené. 

Proto starosta navrhl zrušit předchozí usnesení zastupitelstva a občanskoprávní žalobu a podnětu 

místně příslušnému správci daně nepodávat. 

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Podání občanskoprávní žaloby a podnětu 

místně příslušnému správci daně nebude realizováno. 

13. Spisový a skartační řád Obecního úřadu a Obce Těchobuz 

Zastupitelé se seznámili s předloženým Spisovým a skartačním řádem Obecního úřadu 

Těchobuz. 

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Spisový a skartační řád Obecního úřadu 

Těchobuz byl schválen. 

14. Diskuse 

Starosta seznámil zastupitele se skutečností, že obec Těchobuz se stala v souladu usnesení 

zastupitelstva obce Těchobuz ze dne 10.2.2005 členem Místní akční skupiny Krajina srdce, která 

obsahuje zejména území mikroregionu Venkov. Současně byla v roce 2005 vytvořena Místní 

akční skupina Via Rustica, jejímiž členy se stali mimo jiné Mikroregiony Stražiště a Svidník. 

Vzhledem k tomu, že obec Těchobuz je členem Mikroregionu Stražiště, je území obce Těchobuz 

zapojeno do obou MAS, což je dle informací z Ministerstva zemědělství nepřípustné. Z této 

situace jsou prakticky možná dvě východiska. Vystoupit z MAS Krajina srdce, nebo vystoupit 

z Mikroregionu Stražiště. Zastupitelé navrhli vystoupit z Místní akční skupiny Krajina srdce, aby 

byla zachována příslušnost ke Kraji Vysočina. Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo 

se 0. Vystoupení z MAS Krajina srdce bylo schváleno. 

 



   

15. Usnesení 

Starosta obce přednesl návrh usnesení následujícího znění: 

Zastupitelstvo obce Těchobuz 

Schvaluje: 

− Rozpočtové opatření č.4/2005 

− Rozpočtové provizórium na rok 2006 

− Rozpočtový výhled  

− Limity pokladní hotovosti v příručních pokladnách 

− Nájemní smlouvu na část pozemku 940/1 s panem Olivou. 

− Smlouvu o výkonu funkce odborného lesního hospodáře 

− Smlouvu o výkonu funkce lesního správce 

− Spisový a skartační řád Obecního úřadu Těchobuz 

− Vystoupení z MAS Krajina srdce 

 

Pověřuje starostu podpisem: 

− Nájemní smlouvy na část pozemku 940/1 s panem Olivou. 

− Smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře 

 

Pověřuje místostarostu podpisem: 

− Smlouvy o výkonu funkce lesního správce 

 

Bere na vědomí: 

− Informace o projektech realizovaných v roce 2005 

− Informaci o projektech připravených k realizaci na rok 2006 

 

Ruší: 

− Část usnesení zastupitelstva Obce Těchobuz ze dne 23.9.2004 týkající se podání 

občanskoprávní žaloby a podnětu místně příslušnému správci daně proti subjektu JUDr. Eva 

Krajňanská, ALFA-TRADE ve věci hospodaření v Obecních lesích Těchobuz  

v letech 2001-2002.  

 

 

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

 

 



   

16. Závěr 

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva ve 19.50 ukončil. Příští 

zasedání zastupitelstva obce Těchobuz se bude konat 19.1.2006, 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 22.12.2005  zapsal Ing. Pavel Hájek  

 
  


