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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/00453/06    
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č.          8/2006 
 

konaného dne 23.11.2006 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:    Jaroslav Novotný, Alena Hájková 
 

Program: 

1. Zahájení 
2. Mikulášské balíčky pro klienty ÚSPMP Těchobuz 
3. Vánoční balíčky pro důchodce  
4. Výběr projektanta na vypracování PD na rekonstrukci bývalého vepřína 
5. Příspěvek Mikroregionu Stražiště na sázení stromů a keřů kolem cest 
6. Dispoziční oprávnění 
7. Informace o realizovaných projektech 
8. Rozpočtové opatření č. 5/2006 
9. Diskuse 
10. Usnesení 
11. Závěr 

 

1. Zahájení 

Zasedání zastupitelstva zahájil v 19.15 starosta Pavel Hájek, přivítal přítomné a konstatoval, 

že jsou přítomni čtyři členové zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Seznámil 

přítomné s připraveným programem jednání. Dotázal se, zda má někdo k programu doplnění 

nebo připomínky. Navrhl přesunutí bodu 4 na příští zasedání zastupitelstva. Také se dotázal, zda 

má někdo připomínky k zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce. Žádné další připomínky 

nebyly. 

Pro návrh programu hlasovali 4 členové zastupitelstva, proti 0 a zdrželo se 0. Program 

jednání byl schválen. 
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2. Mikulášské balíčky pro klienty ÚSPMP Těchobuz 

Starosta navrhl nákup mikulášských balíčků pro klienty ÚSPMP Těchobuz v hodnotě 100,- 

Kč za jeden balíček. Celkem bude pořízeno do 70 balíčků, přesný počet bude upřesněn 

v ÚSPMP. 

Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Nákup mikulášských balíčků pro 

klienty ÚSPMP Těchobuz v ceně 100,- Kč za jeden balíček byl schválen. 

 

3. Vánoční balíčky pro důchodce  

Starosta navrhl nákup vánočních balíčků pro důchodce starší 75 let v obci Těchobuz a pro 

bývalé občany obce Těchobuz, kteří žijí v sociálních ústavech mimo obec v hodnotě 500,- Kč za 

jeden balíček. Celkem bude pořízeno do 7 balíčků. 

Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Nákup vánočních balíčků pro 

důchodce starší 75 let v obci Těchobuz a pro bývalé občany obce Těchobuz, kteří žijí v sociálních 

ústavech mimo obec v hodnotě 500,- Kč za jeden balíček byl schválen. 

 

4. Výběr projektanta na vypracování PD na rekonstrukci bývalého vepřína 

Projednání tohoto bodu bylo přesunuto na příští zasedání zastupitelstva. 

 

5. Příspěvek Mikroregionu Stražiště na sázení stromů a keřů kolem cest 

Zastupitelé projednali poskytnutí příspěvku Mikroregionu Stražiště na sázení stromů a keřů 

kolem cest v katastru obce Těchobuz ve výši 15 790,- Kč. 

Pro poskytnutí příspěvku hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Poskytnutí příspěvku 

Mikroregionu Stražiště ve výši 15790,- Kč bylo schváleno. 

 

6. Dispoziční oprávnění 

Zastupitelé projednali předložený návrh nových zásad k vykonávání dispozičního 

oprávnění. Oproti dosud platným zásadám je změna pouze na úseku Obecních lesů, kdy doklady 

na tomto úseku bude podepisovat v souladu s předchozími usneseními zastupitelstva předseda 

kontrolního výboru. 

Pro návrh zásad k vykonávání dispozičního oprávnění hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, 

zdrželo se 0. Nové zásady k vykonávání dispozičního oprávnění byly schváleny. 
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7. Informace o realizovaných projektech 

Starosta informoval zastupitele o letos realizovaných projektech i stavu vyúčtování dotací. 

Zastupitelstvo vzalo podané informace na vědomí. 

 

8. Rozpočtové opatření č. 5/2006 

Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č.5/2006, který připravil finanční výbor 

a kterým se rozpočtové příjmy i výdaje zvyšují o 406 000,- Kč. 

Pro návrh rozpočtového opatření č.5/2006 hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. 

Rozpočtové opatření č.5/2006 bylo schváleno. 

 

9. Diskuse 

 Starosta navrhl nákup občerstvení k posezení pracovníků, kteří pracovali na projektu 

Probouzení Těchobuze (stavební úpravy bývalé školy a rekonstrukce špýcharu) a zároveň 

pohoštění pro kolaudační komisi k výše uvedenému projektu v celkové výši do 5 000,- Kč. Pro 

návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Nákup pohoštění v souvislosti s ukončením 

prací na projektu probouzení Těchobuze v hodnotě do 5 000,- Kč byl schválen. 

Dále starosta požádal zastupitele, aby podaly návrhy  na projekt, který by mohl být v příštím 

roce financován z Programu obnovy venkova. Bylo diskutováno pořízení traktoru (starosta zjistí, 

zda je v podmínkách programu přípustný), oprava hasické zbrojnice, oprava či zpevnění 

některých komunikací, … 

Dále byla diskutována možnost získání finančních prostředků na rekonstrukci márnice u 

hřbitova. Zastupitelé pověřili starostu zadáním vypracování potřebné projektové dokumentace.  

 

10. Usnesení 

Starosta obce přednesl návrh usnesení následujícího znění: 

 

Zastupitelstvo obce Těchobuz 

Schvaluje: 

− Nákup mikulášských balíčků pro klienty ÚSPMP Těchobuz v ceně 100,- Kč za jeden balíček 

− Nákup vánočních balíčků pro důchodce starší 75 let v obci Těchobuz a pro bývalé občany 

obce Těchobuz, kteří žijí v sociálních ústavech mimo obec v hodnotě 500,- Kč za jeden 

balíček 

− Poskytnutí příspěvku Mikroregionu Stražiště na sázení stromů a keřů kolem cest v katastru 

obce Těchobuz ve výši 15 790,- Kč 
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− Zásady k vykonávání dispozičního oprávnění 

− Rozpočtového opatření č.5/2006 

− Nákup pohoštění v souvislosti s ukončením prací na projektu probouzení Těchobuze 

v hodnotě do 5 000,- Kč 

− Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci márnice 

 

Bere na vědomí: 

− Informaci o projektech realizovaných v letošním roce 

 

 

Pro návrh usnesení hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato. 

 

11. Závěr 

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

Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční pravděpodobně 28.12.2006, o konání budou 

zastupitelé informování na úřední desce OÚ Těchobuz. 

 

 

Ing. Pavel Hájek        Ludvík Kadlec 

starosta   místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Marcela Faktorová 

    Stanislav Mrázek 

    

     

 

V Těchobuzi dne 30.11.2006 zapsal Ing. Pavel Hájek  

    


