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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/00373/06  

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č.          5/2006 

 

konaného dne 21.9.2006 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. Navýšení nákladů na opravu napájecího kanálu k rybníku Smíchov 
3. Projekt Probouzení Těchobuze – Smlouva o poskytnutí podpory Krajem Vysočina 
4. Obnova polní cesty na Blatnice (K Čihadlu) 
5. Rozpočtové opatření č.4/2006 
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 hlasovalo 5 členů zastupitelstva, proti 0 a zdrželo se 0. Program jednání 

byl schválen. 

2. Navýšení nákladů na opravu napájecího kanálu k rybníku Smíchov 

Zastupitelstvo obce Těchobuz na svém zasedání 11.5.2006 schválilo úhradu nákladů na 

opravu napájecího kanálu rybníka Smíchov s tím, že náklady by se měly pohybovat do 
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10 000,- Kč. Skutečné náklady činily 15 994,- Kč. Starosta navrhl provést úhradu nákladů 

v celé výši. 

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

na opravu napájecího kanálu k rybníku Smíchov ve výši 15 994,- Kč byla schválena. 

  

3. Projekt Probouzení Těchobuze – Smlouva o poskytnutí podpory Krajem Vysočina 

Realizace projektu Probouzení Těchobuze se blíží ke konci, s nejvyšší pravděpodobností 

vše proběhne v termínu daném rozhodnutím o účasti strukturálních fondů EU. 

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání 11.7.2006 schválilo krajské 

kofinancování uvedeného projektu. Byl doručen návrh smlouvy o podpoře projektu, se 

kterým se zastupitelé seznámili.  

Pro návrh smlouvy hlasovalo 5 členů zastupitelstva, proti 0 a zdrželo se 0. Uzavření 

smlouvy o poskytnutí podpory krajem Vysočina na realizaci projektu Probouzení Těchobuze byl 

schválen a zastupitelstvo pověřuje starostu jejím podpisem 

. 

4. Obnova polní cesty na Blatnice (K Čihadlu) 

Obnova polní cesty na Blatnice je součástí projektu Svazku obcí mikroregionu Stražiště 

Rekonstrukce strategicky významných komunikací v mikroregionu Stražiště – propojovací 

komunikace a komunikace k infrastruktuře cestovního ruchu, který byl úspěšný v rámci 

grantového programu Fondu Vysočiny Rozvoj mikroregionů 2006. Součástí projektu je 

vybudování příkopu, aby nedocházelo k poškozování cesty přívalovou vodou a současně aby 

bylo zabráněno zaplavování rybníka Loudal vodou z pole za parkem. Na obnovu cesty bude 

navazovat osázení cesty ČSOP Pacov financované z Programu péče o krajinu. Celkové 

náklady projektu budou 200 000,- Kč, přičemž částka bude zaplacena na účet Mikroregionu 

Stražiště, z kterého bude uhrazena faktura a po provedení vyúčtování projektu bude zpět obci 

Těchobuz zasláno 40% z rozpočtu, tzn. 80 000,- Kč. Fakturace a vyúčtování projektu je ve 

spolupráci s ostatními obcemi naplánováno na konec října 2006. Starosta navrhl realizaci výše 

uvedeného projektu uskutečnit. 

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Realizace obnovy polní cesty na 

Blatnice byla schválena včetně systému financování. 

 

5. Rozpočtové opatření č.4/2006 

Zastupitelé se seznámili s rozpočtovým opatřením č.4/2006, které připravil finanční 

výbor. Rozpočtovým opatřením se zvyšují rozpočtové příjmy o 261 000,-Kč, zahajuje se 
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čerpání úvěru na projekt Probouzení Těchobuze ve výši 1 711 000,- Kč a rozpočtové výdaje 

se zvyšují o 1 972 000,- Kč. 

Pro návrh rozpočtového opatření č. 4/2006 hlasovalo 5 členů zastupitelstva, proti 0 a 

zdrželo se 0. Rozpočtové opatření č.4/2006 bylo schváleno. 

 

6. Diskuse 

 Starosta seznámil zastupitele s tím, že motorová pila Obce Těchobuz Stihl 036 začíná být 

poruchová a navíc není pro svou hmotnost nejvhodnější na provádění výchovných zásahů 

v porostech Obecních lesů Těchobuz, které zaměstnanec obce provádí většinu pracovní doby. 

Navrhl nákup motorové pily Husqvarna H 336, kterou má firma Silvaco v akční nabídce za 

13 648,- Kč, přičemž běžná cena je cca 18 000,- Kč. 

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Nákup motorové pily Husqvarna H 

336 za 13 648,- Kč byl schválen. 

Dále starosta požádal výbory zřízené zastupitelstvem obce, aby pokud budou provádět 

kontrolu v tomto volebním období, aby byla kontrola provedena v takovém termínu, aby mohl 

být zápis v souladu s ustanovením § 119 zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších 

změn a předpisů předložen zastupitelstvu obce, které výbor zřídilo. 

 

 

7. Usnesení 

Starosta obce přednesl návrh usnesení následujícího znění: 

 

Zastupitelstvo obce Těchobuz 

Schvaluje: 

− úhrada nákladů na opravu napájecího kanálu k rybníku Smíchov ve výši 15 994,- Kč 

− uzavření smlouvy o poskytnutí podpory krajem Vysočina na realizaci projektu Probouzení 

Těchobuze 

− realizaci obnovy polní cesty na Blatnice včetně systému financování 

− rozpočtové opatření č.4/2006 

− nákup motorové pily Husqvarna H 336 

Pověřuje starostu podpisem: 

− Smlouvy o poskytnutí podpory krajem Vysočina na realizaci projektu Probouzení Těchobuze 

 

 

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

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva ve 19.20 ukončil. 

Příští zasedání zastupitelstva obce Těchobuz se uskuteční 19.10.2006 v 19.00. Na tomto zasedání 

budou projednány zápisy výborů. 

 

 

Ing. Pavel Hájek        Ludvík Kadlec 

starosta   místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Marcela Faktorová 

    Simona Tomanová 

    Jiří Hormandl 

     

 

V Těchobuzi dne 21.9.2006 zapsal Ing. Pavel Hájek  

 
  


