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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/00145/06    
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č.          2/2006 

 

konaného dne 30.3.2006 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. Projekty v roce 2006 
3. Výsledky výběrového řízení na projekt Probouzení Těchobuze, smlouva o dílo a ostatní záležitosti realizace 

projektu 
4. Rozpočtové opatření č.1/2006 
5. Zprávy kontrolního a finančního výboru Obce Těchobuz 
6. Vrácení finančních prostředků za vyplacené sociální příspěvky v roce 2004 
7. Získání pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
8. Závěrečný účet Mikroregionu Venkov 
9. Pokračování těžby v lomu Těchobuz, souhlas se zahloubením 
10. Vydávání Obecního zpravodaje 
11. Dotace MS Těchobuz na hudbu na ples 
12. Nákup výzbroje pro j.SDH Těchobuz 
13. Dodatek smlouvy o dílo na vypracování PD na opravu rybníka Smíchov 
14. Změna směrnice o systému zpracování účetnictví 
15. Diskuse 
16. Usnesení 
17. 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 
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nebo připomínky. Navrhl doplnit projednání žádosti Myslivecké společnosti Těchobuz o dotaci 

na hudbu na myslivecký ples v roce 2007, nákupu výzbroje pro jednotku Sboru dobrovolných 

hasičů Těchobuz, dodatku smlouvy o dílo na PD na opravu rybníka Smíchov a změnu směrnice 

o systému zpracování účetnictví.. Dále navrhl vypuštění bodu Účast v soutěži vesnice roku, 

protože není připravena přihláška a její přílohy. Jiné návrhy nebyly. K návrhu nebyly připomínky. 

Dále se dotázal, zda má někdo připomínky k zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce. 

Žádné připomínky nebyly. 

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

Program jednání byl schválen. 

 

2. Projekty v roce 2006 

Starosta seznámil zastupitele s projekty připravovanými v letošním roce dle níže uvedené 

tabulky a s jejich podporou z dotačních a grantových programů. 

Název projektu
Celkový 
rozpočet

Náklady v roce 
2006

Plánovaná dotace Název programu

Probouzení Těchobuze 6 506 438 Kč 6 506 438 Kč 5 530 472 Kč SROP + Rozpočet Kraje
Nábytkové vybavení knihovny 70 543 Kč 70 543 Kč 49 380 Kč Fond Vysočiny

Automatizace Obecní knihovny 70 829 Kč 70 829 Kč 49 233 Kč Ministerstvo kultury
Knihovna a kanceláře            

Obecního úřadu
211 667 Kč 211 667 Kč 127 000 Kč Program obnovy venkova

Projektová dokumentace      
Vodovod a kanalizace

500 000 Kč 375 050 Kč 136 850 Kč Fond Vysočiny

Prostor pro život dětí a mládeže 200 000 Kč 200 000 Kč 120 000 Kč POV MMR
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 37 500 Kč Rozpočet kraje
7 595 917 Kč 6 082 935 Kč #DIV/0!  

O projektu probouzení Těchobuze bude jednáno v dalším bodě. Nábytkové vybavení 

knihovny je již realizováno, bude probíhat vyúčtování. O automatizaci Obecní knihovny zatím 

není rozhodnuto. O podpoře projektu Knihovna a kanceláře Obecního úřadu již rozhodlo 

zastupitelstvo kraje a čeká se na smlouvu, projekt již je z větší části zrealizován. Projektová 

dokumentace na vodovod a kanalizaci je v souladu s předchozími usneseními zastupitelstva obce 

pořizována i bez získání dotací, letos se bude podávat další žádost o dotaci na PD na možná i 

žádost o dotaci na realizaci. Projekt Prostor pro život dětí a mládeže přestavuje pořízení a 

instalaci herního a hracího vybavení do okolí budovy OÚ, úpravu povrchu na hřišti v obci a 

opravu oplocení kolem hřiště. 

Starosta navrhl výše uvedené projekty realizovat. Pro návrh hlasovali 3 zastupitelé, proti  

Simona Tomanová a Jiří Hormandl, zdrželo se 0. Realizace projektů dle tabulky byla schválena. 

Dále vzali zastupitelé na vědomí informaci starosty o podání žádosti do GP Fondu vysočiny 

na Projektovou dokumentaci na využití zbývající části objektu čp.87. Mezi tím bylo čp. 87 

vybráno RRAV k zpracování studie proveditelnosti jako nevyužívaného objektu. Zastupitelé se 
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usnesli, že proběhne veřejná diskuze o využití části objektu čp.87 a budou hledány ve spolupráci 

s RRAV jiné možnosti využití objektu. 

 

3. Výsledky výběrového řízení na projekt Probouzení Těchobuze, smlouva o dílo a 

ostatní záležitosti realizace projektu 

Do výběrového řízení na realizaci stavební části projektu Probouzení Těchobuze se 

přihlásili pouze 2 firmy a to STATUS Humpolec a AGOS Pelhřimov. Firma AGOS Pelhřimov 

musela být z výběrového řízení hodnotící komisí vyloučena, protože nesplnila podmínky zadávací 

dokumentace a zákona 40/2004 Sb. I kdyby k vyloučení firmy AGOS nedošlo, podle výběrových 

kritérií by výběrové řízení vyhrála firma STATUS.  

S firmou STATUS bylo jednáno a firma je ochotná snížit cenu pod cenu vysoutěženou na 

cenu podle přidělených dotací a v této ceně provést i opravu krovu na čp. 87 zříceného 11.3.2006 

a s tím související opravu říms a omítek a nepředpokládá se proplácení víceprací. 

Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem smlouvy o dílo na dodávku stavby Probouzení 

Těchobuze s firmou STATUS. Pro návrh smlouvy bylo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. 

Smlouva o dílo byla schválena a zastupitelstvo pověřuje starostu jejím podpisem. 

Dále byla řešena záležitost stavebně-technického dozoru stavby. Na výkon této práce byly 

doručeny nabídky od Ing. Jana Šlechty z Pacova a Ing. Miloslava Zadražila z Pelhřimova, kde 

vychází zejména k cestovním náhradám výhodnější nabídka Ing.Jana Šlechty. Starosta navrhl 

pověřit výkonem funkce stavebně-technického dozoru Ing. Jana Šlechtu a uzavřít s ním mandátní 

smlouvu s odměnou do 12 500,- Kč měsíčně. 

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Uzavření mandátní smlouvy na 

výkon stavebně-technického dozoru s Ing. Janem Šlechtou bylo schváleno. 

Zastupitelé se dále seznámili s návrhem podmínek a rozhodnutí na projekt Probouzení 

Těchobuze. Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo 0. Rozhodnutí a podmínky byly 

schváleny a zastupitelstvo pověřuje starostu jejich podpisem. 

 

4. Rozpočtové opatření č.1/2006 

Zastupitelé se seznámili s návrhem rozpočtového opatření č.1/2006. K návrhu nebyly 

připomínky. 

Pro návrh hlasovalo 4 zastupitelé, proti 0, zdržela se Simona Tomanová. Rozpočtové 

opatření č.1/2006 bylo schváleno. 
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5. Zprávy kontrolního a finančního výboru Obce Těchobuz 

Předseda kontrolního výboru přednesl zápis ze zasedání kontrolního výboru konaného 

28.3.2006. Kontrolní výbor zjistil, že nebyl proplacen kurz autoškoly Stanislavu Mrázkovi, který 

schválilo zastupitelstvo na svém zasedání 14.4.2005 a navrhl zrušení příslušného usnesení. 

Zastupitelstvo vzalo zprávu kontrolního výboru na vědomí. Starosta navrhl, aby usnesení o 

úhradě kurzu autoškoly bylo zrušeno. Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. 

Usnesení bylo zrušeno. 

 

6. Vrácení finančních prostředků za vyplacené sociální příspěvky v roce 2004 

V prosinci 2004 byly Obecním úřadem Těchobuz vyplaceny sociální příspěvky v celkové 

výši 5 000,- Kč poskytnuté ze státního rozpočtu. V roce 2005 provedl KÚ Kraje Vysočina 

kontrolu vyplácení a zjistil, že dávky byly poskytnuty neoprávněně, protože příjem žadatelů 

přesahoval částku životního minima a nebyla tak splněna podmínka sociální potřebnosti dle 

zákona 482/1991 Sb. Při rozhodování bylo postupováno podle metodiky bývalého Okresního 

úřadu v Pelhřimově, kdy se za sociální potřebnost považovalo nedosažení dvojnásobku životního 

minima, podle které bylo postupováno ve všech předchozích letech. Od roku 2005 jž Obecní 

úřad Těchobuz žádné dávky neposkytoval. 

Osobou zodpovědnou za zjištěný nedostatek je starosta Ing. Pavel Hájek a tento navrhl, aby 

byl z projednávání této záležitosti v souladu s § 83 zákona 128/2000 Sb. vyloučen. Pro vyloučení 

hlasoval Pavel Hájek i zbývající členové zastupitelstva. Pavel Hájek byl z projednávání záležitosti 

vyloučen. 

Místostarosta navrhl, aby byly finanční prostředky vráceny do státního rozpočtu z rozpočtu 

Obce Těchobuz a nebyly požadovány po odpovědné osobě ani proti ní nebylo uplatňováno jiné 

opatření s tím, že do budoucna bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy pro 

poskytování sociálních dávek a bude projednáno sociální komisí. 

Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. 

 

7. Získání pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Při projednávání PD na Vodovod a kanalizaci bylo zjištěno, že ve vlastnictví státu a fakticky 

ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je parcela PK 948/2 v KÚ 

Těchobuz o výměře 1919 m2. Jedná se o parcelu potoka v intravilánu obce před regulací. Mimo 

jiné parcela zasahuje na kamenné koryto mezi čp. 42 a 64, které bude v nejbližší době potřebovat 

opravu, protože začínají jednotlivé kameny vypadávat. Jelikož je parcela kulturou vodní plocha, 

nemůže být proveden její převod na obec dle zákona 172/1991 Sb. 
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Starosta navrhl zahájit jednání o převodu nebo prodeji parcely do vlastnictví Obce 

Těchobuz. 

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

 

8. Závěrečný účet Mikroregionu Venkov 

Zastupitelé se seznámili se závěrečným účtem DSMO Mikroregion Venkov za rok 2005, 

jehož součástí je i zpráva o přezkoumání hospodaření svazku ze rok 2005. K závěrečnému účtu 

nebyly připomínky a starosta jej navrhl schválit. 

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Závěrečný účet DSMO Mikroregion 

venkov za rok 2005 byl schválen. 

 

9. Pokračování těžby v lomu Těchobuz, souhlas se zahloubením 

Společnost Kamenolomy ČR s.r.o. požádala Obec Těchobuz jako účastníka řízení o souhlas 

s dalším zahloubením v lomu Těchobuz o cca 15 metrů. Starosta navrhl souhlas udělit. 

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Souhlas se zahloubením lomu 

Těchobuz byl schválen. 

 

10. Vydávání Obecního zpravodaje 

Starosta navrhl zahájit vydávání obecního zpravodaje, ve kterém by občané byli 

seznamováni s děním a záměry Obce a zároveň by do něj mohli přispívat místní zájmové 

organizace. Zpravodaj by začel z počátku vycházet jako občasník a podle zájmu bude rozhodnuto 

dále. Zpravodaj bude tisknut v režii Obecního úřadu Těchobuz. 

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Vydávání obecního zpravodaje bylo 

schváleno. 

 

11. Dotace MS Těchobuz na hudbu na ples 

Myslivecká společnost Těchobuz doručila žádost o dotaci na hudbu na myslivecký ples 

v roce 2007 ve výši 13 000,- Kč. Starosta navrhl poskytnutí dotace přislíbit a v příštím roce 

vyplatit. 

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Příspěvek MS Těchobuz ve výši 

13 000.- Kč na hudbu na myslivecký ples byl schválen. 
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12. Nákup výzbroje pro j.SDH Těchobuz 

Starosta navrhl pořízení výzbroje j.SDH Těchobuz v ceně do 30 000,- Kč. Jedná se o 

pořízení 4 ks savic se šroubením, 3 ks hadic B, 4 ks hadic C, nástavce sacího víka a sacího koše. 

Pořízena bude výzbroj podle akutnosti po konzultaci se zástupci j.SDH do celkové ceny max. 

30 000,- Kč. 

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Pořízení výzbroje j.SDH Těchobuz 

bylo schváleno. 

 

13. Dodatek smlouvy o dílo na vypracování PD na opravu rybníka Smíchov 

Starosta seznámil zastupitele s návrhem dodatku k smluvě o dílo na vypracování PD na 

opravu rybníka Smíchov, jehož předmětem je posunutí termínu dokončení PD z důvodu 

klimatických podmínek na 15.6.2006. 

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Dodatek smlouvy o dílo na 

vypracování PD na opravu rybníka Smíchov byl schválen a zastupitelstvo pověřuje starostu jeho 

podpisem. 

 

14. Změna směrnice o systému zpracování účetnictví 

Zastupitelé se seznámili s návrhem změny směrnice o systému zpracování účetnictví. 

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

15. Diskuse 

 Paní Simona Tomanová informovala o probíhajícím Komunitním plánování sociálních 

služeb a zastupitelé navrhli aby sociální komise zjistila konkrétní podmínky a předložila jej 

k projednání na příštím zasedání zastupitelstva.  

16. Usnesení 

Starosta obce přednesl návrh usnesení následujícího znění: 

 

Zastupitelstvo obce Těchobuz 

Schvaluje: 

− Realizaci projektů dle tabulky v zápisu 

− Smlouvu o dílo na projekt Probouzení Těchobuze 

− Mandátní smlouvu na výkon stavebního dozoru na projekt Probouzení Těchobuz 

− Rozhodnutí a podmínky k projektu Probouzení Těchobuze 

− Rozpočtové opatření č.1/2006 

− Úhradu neoprávněně vyplacených sociálních příspěvků z rozpočtu obce 
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− Získání nebo koupi pozemku PK 948/2 

− Závěrečný účet Mikroregionu Venkov 

− Pokračování těžby v lomu Těchobuz zahloubením o 5 metrů 

− Vydávání Obecního zpravodaje 

− Dotaci MS Těchobuz na hudbu na myslivecký ples 2007 

− Nákup výzbroje j.SDH Těchobuz do 30 000,- Kč 

− Dodatek smlouvy o dílo na vypracování PD na opravu rybníka Smíchov 

− Změnu směrnice o zpracování účetnictví 

Bere na vědomí: 

− Zápis ze zasedání kontrolního výboru 

− Informaci o podané žádosti do GP fondu Vysočina na využití zbývající části čp.87 

Ruší: 

− Usnesení ze dne 14.4.2005 o úhradě kurzu autoškoly Stanislavu Mrázkovi 

Pověřuje starostu podpisem: 

− Smlouvy o dílo na projekt Probouzení Těchobuze 

− Mandátní smlouvy na výkon stavebního dozoru na projektu Probouzení Těchobuze 

− Podmínek a rozhodnutí na projekt Probouzení Těchobuze 

− Dodatku smlouvy o dílo na vypracování PD Smíchov 

 

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

 

17. Závěr 

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

Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat 11.5.2006, 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 30.3.2006 zapsal Ing. Pavel Hájek   


