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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/00404/06    
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č.          6/2006 

 

konaného dne 19.10.2006 v 19.00  

 

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

Ludvík Kadlec, Simona Tomanová 

 

Omluvení členové zastupitelstva: 0 

 

 Přítomní občané:   Alena Hájková, Jaroslav Novotný, Jan Šťástka, Karel Hájek 

 

Program: 

1. Zahájení 
2. Zápis ze zasedání finančního výboru 
3. Zápis ze zasedání kontrolního výboru 
4. Zápis z kontroly provedené komisí pro kontrolu hospodaření v obecních lesích 
5. Diskuse 
6. Usnesení 
7. 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. Zápis ze zasedání finančního výboru 

Předsedkyně finančního výboru paní Marcela Faktorová seznámila zastupitelstvo se zápisem 

ze zasedání finančního výboru. Finanční výbor upozornil na skutečnost, že jako příspěvek obce 
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na Dětské dny konané začátkem července byla zakoupena kuřata v počtu 26 ks za celkovou 

částku 1327,- Kč. Na dětských dnech byla grilovaná kuřata k dostání za 25,- Kč za ¼ kuřete. Do 

rozpočtu obce nebyla zaúčtována žádná částka jako příjem z Dětských dnů. 

Starosta k výše uvedenému konstatoval, že zakoupená kuřata byla jako příspěvek obce 

předána Sboru dobrovolných hasičů v Těchobuzi, který celé Dětské dny organizoval a nemůže 

podat spolehlivé informace o způsobu naložení s kuřaty ani o tom, zda kuřata darovaná obcí jako 

příspěvek byla prodávána. Dále uvedl skutečnost, že SDH Těchobuz zajišťoval celé Dětské dny 

včetně cen pro soutěžící na své náklady. Jedinými příspěvky byly od Obce Těchobuz již 

zmiňovaná kuřata za 1327,- Kč, chléb za 298,- Kč, špekáčky za 1335,- Kč a úhrada kulturních 

vystoupení celkem 4 000,- Kč. Dále byla od ÚSPMP Těchobuz poskytnuta elektrická energie. Dle 

jeho osobního názoru si kulturní akce pořádané v obci zasluhují i větší podporu. Bylo navrženo, 

aby SDH Těchobuz předložil vyjádření o způsobu naložení s poskytnutými příspěvky. 

Finančnímu výboru dále nebyla při kontrole předložena Smlouva o dílo na projekt 

Knihovna a kanceláře obecního úřadu. Tato smlouva byla uložena ve spisu projektu a byla 

předložena kontrolnímu výboru i na zasedání zastupitelstva. 

Starosta navrhl, že nebude přijímáno žádné opatření, protože k tomu není důvod. Bude  

vyžádáno vyjádření od SDH Těchobuz. Pro návrh hlasovali 3 zastupitelé, proti 0, zdržel se Jiří 

Hormandl a Simona Tomanová. Zastupitelstvo schvaluje zápis ze zasedání finančního výboru 

bez připomínek. 

 

3. Zápis ze zasedání kontrolního výboru 

Předseda kontrolního výboru přečetl zápis ze zasedání kontrolního výboru. Kontrolní výbor 

požaduje vysvětlení ohledně čerpání finančních prostředků projektu Knihovna a kanceláře 

Obecního úřadu Těchobuz, konkrétně se jedná o fakt čerpání dotace až po zrealizování stavby. 

Realizaci projektu schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání 19.1.2006 včetně výběru 

dodavatele. Zastupitelstvo schválilo realizaci projektu ještě před podpisem smlouvy o poskytnutí 

podpory, protože podmínkami Programu obnovy venkova Vysočiny byla garantována dotace ve 

výši minimálně 104 000,-.  Realizace projektu byla zahájena hned po podpisu smlouvy o dílo ze 

dne 20.1.2006, aby mohla být co nejdříve přestěhována knihovna a nedocházelo k problémům při 

realizaci projektu Probouzení Těchobuze. Práce na projektu byly ukončeny 24.3.2006, následně 

byly fakturovány a 14.4.2006 proplaceny v souladu se smlouvou o dílo. Smlouva o poskytnutí 

podpory byla Krajem Vysočina doručena až 3.8.2006, podepsána Krajem Vysočina 31.7.2006, 

finanční prostředky na účet obce ve výši 127 000,- došly 18.8.2006. Dle smlouvy o poskytnutí 

podpory musel být projekt zahájen nejdříve 1.1.2006, což se stalo.  

To, že dotace jsou ve většině programů propláceny až po zrealizování projektu, je fakt, se 

kterým se musí počítat. V případě POVV sice mohou být finanční prostředky (dotace) vyplaceny 
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před dokončením projektu (v minulých letech se tak dělo), letos toto řešení nebylo 

z organizačních a časových důvodů možné. 

Starosta navrhl nepřijímat žádné opatření, protože k tomu není důvod. Pro návrh hlasovalo 

5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Zastupitelstvo schvaluje zápis ze zasedání kontrolního výboru 

bez připomínek. 

 

4. Zápis z kontroly provedené komisí pro kontrolu hospodaření v obecních lesích 

Předseda komise pro kontrolu hospodaření v lesích představil zastupitelstvu závěry komise 

pro kontrolu hospodaření v lesích. Zápis ze zasedání komise je přílohou zápisu. Celkem bylo 

v letošním roce v Obecních lesích Těchobuz vytěženo 1216,7 m3 dřeva. Byly zkontrolovány 

všechny účetní doklady související s hospodařením v lesích do 15.10.2006, nebyly zjištěny žádné 

závady. 

Starosta navrhl schválit zápis komise pro kontrolu hospodaření v lesích. Pro návrh 

hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Zastupitelstvo schvaluje zápis z kontroly provedené 

komisí pro kontrolu hospodaření v lesích bez připomínek. 

 

5. Diskuse 

 Bez příspěvků. 

 

6. Usnesení 

Starosta obce přednesl návrh usnesení následujícího znění: 

 

Zastupitelstvo obce Těchobuz 

Schvaluje: 

− zápis ze zasedání finančního výboru bez připomínek 

− zápis ze zasedání kontrolního výboru bez připomínek 

− zápis z kontroly provedené komisí pro kontrolu hospodaření v lesích bez připomínek 

 

Bere na vědomí: 

 

 

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 3 zastupitelé, proti 0, zdržela se Simona Tomanová a Jiří 

Hormandl. Usnesení bylo přijato. 
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7. Závěr 

Starosta obce poděkoval zastupitelům obce za jejich činnost v uplynulém volebním období. 

Projevil osobní lítost nad způsobem jednání opozice, která za celé volební období nepřinesla 

žádný významný návrh a většinu aktivit obce podrobovala nekonstruktivní kritice. Poděkoval 

přítomným za účast a zasedání zastupitelstva v 19.30 ukončil.  

 

 

Ing. Pavel Hájek        Ludvík Kadlec 

starosta   místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Marcela Faktorová 

    Simona Tomanová 

    Jiří Hormandl 

     

 

V Těchobuzi dne 19.10.2006 zapsal Ing. Pavel Hájek  

 
  

 


