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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/00416/06    
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č.          7/2006 

 

konaného dne 2.11.2006 v 19.00  

 

Přítomní členové zastupitelstva:  Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, 

Stanislav Mrázek 

 

Omluvení členové zastupitelstva: 0 

Neomluvení členové zastupitelstva: Jiří Hormandl 

 

 

 Přítomní občané:    Marie Matějů, Alena Hájková, Karel Hájek   

 

Program: 

1. Zahájení 
2. Složení slibu členů zastupitelstva obce 
3. Jednací řád zastupitelstva obce 
4. Volba starosty a místostarosty obce 
5. Zřízení výborů, volba jejich předsedů a členů 
6. Odměny členům zastupitelstva obce 
7. Diskuse 
8. Usnesení 
9. Závěr 

 

1. Zahájení 

Zasedání zastupitelstva zahájil v 19.05 dosavadní starosta Pavel Hájek, přivítal přítomné a 

konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zvolených členů zastupitelstva a zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. Předal slovo nejstaršímu členovi zastupitelstva panu Ludvíku Kadlecovi.  

Ludvík Kadlec konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a 

je tedy usnášeníschopné. Dále seznámil přítomné s připraveným programem jednání. Pro návrh 

programu hlasovali 4 členové zastupitelstva, proti 0 a zdrželo se 0. Program jednání byl schválen. 
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2. Složení slibu členů zastupitelstva obce 

Všichni přítomní členové zastupitelstva složili slib ve znění: „Slibuji věrnost České 

republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu 

obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." Složení 

slibu potvrdili zastupitelé svým podpisem. 

 

3. Jednací řád zastupitelstva obce 

Pan Ludvík Kadlec navrhl, aby se nově zvolené zastupitelstvo řídilo dosavadním jednacím 

řádem ze dne 20.5.2004. 

Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Zastupitelstvo obce schvaluje 

přistoupení k dosavadnímu jednacímu řádu. 

 

4. Volba starosty a místostarosty obce 

Volební strana Nezávislí kandidáti navrhla na funkci starosty Ing. Pavla Hájka. Pro návrh 

hlasovali čtyři zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Starosta byl právoplatně zvolen. 

Na funkci místostarosty navrhla volební strana Nezávislí kandidáti pana Ludvíka Kadlece. 

Pro návrh hlasovalo 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Místostarosta byl právoplatně zvolen. 

 

5. Zřízení výborů, volba jejich předsedů a členů 

Starosta obce Pavel Hájek navrhl zřízení finančního a kontrolního výboru, které jsou podle 

§ 117 zákona 128/2000 Sb. o obcích povinné. Pro návrh hlasovali všichni členové zastupitelstva, 

proti žádný a nezdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 

Na funkci předsedy finančního výboru navrhl starosta obce paní Marcelu Faktorovou, za 

členy pana Stanislava Mrázka a pana Jaroslava Novotného. Pro návrh hlasovali 4 členové 

zastupitelstva, proti žádný a nezdržel se nikdo. Návrh byl přijat.  

Na funkci předsedy kontrolního výboru navrhl starosta obce pana Stanislava Mrázka, za 

členy pana Jaroslava Novotného, pana Lukáše Hurbana, pana Františka Heřmana a JUDr. Jana 

Šťástku. Pro návrh hlasovali 4 členové zastupitelstva, proti žádný a nezdržel se nikdo. Návrh byl 

přijat.  

Dále navrhl, aby kontrolní výbor zastupitelstva byl pověřen kontrolou hospodaření 

v Obecních lesích Těchobuz ve stejném rozsahu, v jakém byla kontrolou pověřena bývalá 

Komise pro kontrolu hospodaření v obecních lesích Těchobuz. Pro návrh hlasovali 4 členové 

zastupitelstva, proti žádný a nezdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 
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6. Odměny členům zastupitelstva obce 

Volební strana Nezávislí kandidáti navrhla, aby žádný člen zastupitelstva nebyl uvolněný. 

Volební strana Nezávislí kandidáti navrhla odměny dle nařízení vlády 50/2006 Sb. Ve výši 

starosta 10 300,- Kč, místostarosta 3 000,- Kč, člen zastupitelstva 250,- Kč, předseda výboru 

750,- Kč. 

Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Odměny zastupitelům byly 

schváleny. 

 

7. Diskuse 

 Starosta poděkoval za projevenou důvěru a oznámil, že bude usilovat o splnění volebního 

programu volební strany Nezávislí kandidáti. 

  

8. Usnesení 

Starosta obce přednesl návrh usnesení následujícího znění: 

 

Zastupitelstvo obce Těchobuz 

Zřizuje: 

− kontrolní výbor 

− finanční výbor 

 

Pověřuje: 

− kontrolní výbor kontrolou hospodaření v Obecních lesích Těchobuz 

 

Schvaluje: 

− přistoupení k dosavadnímu jednacímu řádu 

− odměny členům zastupitelstva 

 

Volí: 

− Ing. Pavla Hájka starostou obce 

− pana Ludvíka Kadlece místostarostou obce 

− paní Marcelu Faktorovou předsedkyní finančního výboru a Stanislava Mrázka a Jaroslava 

Novotného jeho členy 

− pana Stanislava Mrázka předsedou kontrolního výboru a jeho členy pana Jaroslava 

Novotného, pana Lukáše Hurbana, pana Františka Heřmana a JUDr. Jana Šťástku 
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Pro návrh usnesení hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato. 

 

9. Závěr 

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

 

 

Ing. Pavel Hájek        Ludvík Kadlec 

starosta   místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Marcela Faktorová 

    Stanislav Mrázek 

     

 

V Těchobuzi dne 2.11.2006 zapsal Ing. Pavel Hájek  
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