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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/00207/06    
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.          3/2006 

 
konaného dne 11.5.2006 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. Komunitní plánování sociálních služeb pro Obec Těchobuz 
3. Pronájem zemědělského půdního fondu v majetku obce 
4. Členský příspěvek DSMO – Mikroregion Venkov 
5. Členský příspěvek Mikroregionu Stražiště 
6. Členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR 
7. Příspěvek SDH Těchobuz na nákup vycházkových uniforem 
8. Úhrada nákladů na opravu napájecího kanálu k rybníku Smíchov 
9. Informace o aktuálním stavu projektů realizovaných v letošním roce 
10. Rozpočtové opatření č.2/2006 
11. Diskuse 
12. Usnesení 
13. 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 hlasovalo 5 členů zastupitelstva, proti 0 a zdrželo se 0. Program jednání 

byl schválen. 
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2. Komunitní plánování sociálních služeb pro Obec Těchobuz 

Předsedkyně sociální komise paní Simona Tomanová předložila zastupitelstvu závěry sociální 

komise ohledně komunitního plánování sociálních služeb pro Obec Těchobuz. 

Dne 8.5.2006 se sešla sociální komise aby projednala komunitní plánování sociálních služeb. 

Město Pacov chce plánovat sociální služby pouze pro svoje území. Sociální komise doporučila 

zastupitelstvu zpracovat pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce na služby 

poskytované externími organizacemi, ale až po 1.1.2007, kdy bude známá platná legislativa. 

 

 

3. Pronájem zemědělského půdního fondu v majetku obce 

Zastupitelé se seznámili s návrhem nájemní smlouvy s VOD Jetřichovec na pronájem 

zemědělských pozemků v majetku obce Těchobuz. Záměr pronajmout nemovitosti v majetku 

obce byl zveřejněn po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ Těchobuz, žádný jiný zájemce než VOD 

Jetřichovec se nepřihlásil. Zastupitelé doporučili pronajmout pozemky na co nejkratší dobu, 

maximálně však s výpovědní lhůtou 3 roky. 

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Nájemní smlouva byla schválena. 

 

4. Členský příspěvek DSMO – Mikroregion Venkov 

Starosta navrhl poskytnout Mikroregionu Venkov příspěvek ve výši 2 560,- Kč. 

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Členský příspěvek Mikroregionu 

Venkov byl schválen. 

 

5. Členský příspěvek Mikroregionu Stražiště 

Starosta navrhl poskytnout Mikroregionu Stražiště příspěvek ve výši 13 000,- Kč. 

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Členský příspěvek Mikroregionu 

Stražiště byl schválen. 

 

6. Členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR 

Starosta navrhl poskytnout Svazu měst a obcí Praha příspěvek ve výši 2 401,60 Kč. 

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Členský příspěvek Svazu měst a obcí 

Praha byl schválen. 

 

7. Příspěvek SDH Těchobuz na nákup vycházkových uniforem 

SDH Těchobuz požádal Obec Těchobuz o příspěvek na nákup 3 ks slavnostních 

stejnokrojů. SDH Těchobuz žádné použitelné stejnokroje nevlastní, zástupci SDH se 
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společenských hasičských akcí účastní v civilu, což nepůsobí jako dobrá vizitka SDH a potažmo 

obce. Náklady na pořízení jednoho stejnokroje přesahují 3 700,- Kč.  

Při nákupu výzbroje j.SDH Těchobuz došlo k značné úspoře finančních prostředků, některé 

hadice byly nakoupeny za zlomek předpokládané ceny vyřazené z armádních skladů. Starosta 

navrhl poskytnout příspěvek na nákup stejnokrojů ve výši 10 000,- Kč. 

Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti Jiří Hormandl, zdrželo se 0. Příspěvek SDH 

Těchobuz na nákup slavnostních stejnokrojů byl schválen. 

 

8. Úhrada nákladů na opravu napájecího kanálu k rybníku Smíchov 

MO ČRS požádala Obec Těchobuz o úhradu nákladů na techniku (krokový bagr) při opravě 

napájecího kanálu rybníka Smíchov. Náklady by se měly pohybovat do 10 000,- Kč. 

Starosta navrhl náklady na techniku při opravě napájecího kanálu rybníka Smíchov uhradit 

z rozpočtu obce. Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Úhrada nákladů na 

techniku při opravě napájecího kanálu rybníka Smíchov byla schválena. 

 

9. Informace o aktuálním stavu projektů realizovaných v letošním roce 

Zastupitelé se seznámili se stavem realizace projektů v letošním roce dle níže uvedené 

tabulky. 

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 35 000 Kč Ministerstvo kultury
Knihovna a kanceláře            

Obecního úřadu
263 663 Kč 263 663 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
7 647 913 Kč 6 068 702 Kč #DIV/0!  

Realizace projektu probouzení Těchobuze probíhá. Nábytkové vybavení knihovny je již 

realizováno a vyúčtováno. Automatizace Obecní knihovny byla doporučena k podpoře. O 

podpoře projektu Knihovna a kanceláře Obecního úřadu již rozhodlo zastupitelstvo kraje a čeká 

se na smlouvu, projekt již je 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. 

Podpora byla schválena, čeká se na vydání rozhodnutí a limitky výdajů. 

Projektová dokumentace Stará paní a Smíchov se zpracovává. 
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Z územního plánu je zpracován koncept, 18.5.06 proběhne jeho veřejné projednání. 

Zastupitelé berou podané informace na vědomí. 

Projekt Probouzení Těchobuze – II.etapa, který představuje vypracování projektové 

dokumentace na zbývající část čp.87 byl vybrán k podpoře z grantového programu Fondu 

Vysočiny Nevyužívané památky a již jsme obdržely smlouvu o poskytnutí podpory. Smlouva 

musí být podepsána nejpozději do 1.6.2006, jinak zanikne nárok na podporu. Starosta navrhl 

smlouvu podepsat, i když ještě nejsou k dispozici výsledky diskuze o využití objektu. Pokud by se 

Obec Těchobuz rozhodla podporu nečerpat i po podpisu smlouvy, nevyplývají z toho žádné 

sankce. 

Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdržela se Simona Tomanová. Zastupitelstvo 

schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí podpory a pověřuje starostu jejím podpisem.  

 

10. Rozpočtové opatření č.2/2006 

Zastupitelé se seznámili s rozpočtovým opatřením č.2/2006, kterým se rozpočtové příjmy a 

výdaje zvyšují o 404 900,- Kč. 

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Rozpočtové opatření č.2/2006 bylo 

schváleno. 

 

11. Diskuse 

 Dnes byla doručena žádost firmy KPM real s.r.o. o podpis smlouvy o smlouvě budoucí 

ohledně osazení přípojky EE pro pana Kozáka na parcelu 940/3.  

Starosta navrhl smlouvu podepsat a souhlas s umístěním přípojky udělit. Pro návrh hlasovalo 

5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení přípojky EE k parcele 

pana Kozáka byla schválena a zastupitelstvo pověřuje starostu jejím podpisem. 

Pan Jiří Hormandl kritizoval skutečnost, že úhradu nákladů na pořádaná setkání důchodců 

v Těchobuzi neschvalovalo zastupitelstvo obce a že má informace o tom, že jsou setkání 

důchodců pořádána jako předvolební kampaň. Dále kritizoval, že o termínu pořádání setkání 

nejsou informováni všichni zastupitelé. 

Starosta konstatoval, že setkání nejsou v žádném případě myšleny jako předvolební kampaň, 

ale jsou organizovány pro důchodce a žádný skrytý význam v nich není. Paní Faktorová s paní 

Dolejšovou a paní Kadlecovou pořádají setkání bez nároku na jakoukoli odměnu pro potěchu 

druhých. Náklady proplacené z rozpočtu obce nepřesáhly na jednotlivé setkání 2 000,- Kč.  Ve 

schváleném rozpočtu obce na rok 2006 je na pohoštění na kulturní akce pamatováno částkou 

5 000,- Kč, z které je od začátku roku vyčerpáno 2 868,50 Kč. Pozvánky na setkání byly 

roznášeny všem důchodcům, ostatní občané byli o akci informováni zveřejněním informace o 

konání na nástěnce. Starosta navrhl, že pozvánky na setkání budou roznášeny do všech 
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obývaných objektů v obci. Dále starosta konstatoval, že setkání důchodců budou pořádána i 

nadále, protože se jedná o akci úspěšnou a lidmi oblíbenou. 

 

12. Usnesení 

Starosta obce přednesl návrh usnesení následujícího znění: 

 

Zastupitelstvo obce Těchobuz 

Schvaluje: 

− Nájemní smlouvu s VOD Jetřichovec na pronájem ZPF v majetku obce 

− Příspěvek Mikroregionu Venkov ve výši 2 560,- Kč 

− Příspěvek Mikroregionu Stražiště ve výši 13 000,- Kč 

− Příspěvek Svazu měst a obcí ČR ve výši 2 401,60 Kč 

− Příspěvek SDH Těchobuz na nákup stejnokrojů ve výši 10 000,- Kč 

− Úhradu nákladů na techniku k opravě napájecího kanálu rybníka Smíchov ve výši 10 000,- Kč 

− Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny z GP Nevyužívané památky 

− Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení přípojky EE k parcele pana Kozáka 

 

Bere na vědomí: 

− Informaci o projektech realizovaných v letošním roce 

 

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

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

zasedání zastupitelstva obce se bude pravděpodobně konat 29.6.2006, do konce června musí být 

schválen závěrečný účet obce a ten musí být 15. dnů zveřejněn na úřední desce a jeho součástí je 

zpráva o přezkoumání hospodaření obce, která bude obci doručena pravděpodobně až 

v polovině června. 

 

 

 

Ing. Pavel Hájek        Ludvík Kadlec 

 starosta   místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Marcela Faktorová 

   Simona Tomanová 

   Jiří Hormandl  

 

 

 

 

 

V Těchobuzi dne 11.5.2006 zapsal Ing. Pavel Hájek  

 
  


