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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/00480/06    
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č.          9/2006 
 

konaného dne 28.12.2006 v 19.00  
 

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

Stanislav Mrázek 

 

Omluvení členové zastupitelstva: 0 

Omluvení členové zastupitelstva: Jiří Hormandl 

 Přítomní občané:   Stanislav Kaiser  

 

Program: 

1. Zahájení 
2. Koncept územního plánu obce Těchobuz, souborné stanovisko 
3. Směrnice o systému zpracování účetnictví 
4. Změna kontrolního řádu Obce Těchobuz  
5. Obecně závazná vyhláška č.1/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.3/2004 o systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatku za 
komunální odpad 

6. Gratulace obce k životním jubileím občanů 
7. Rozpočtové opatření č. 6/2006 
8. Rozpočtový výhled na roky 2007-2009 
9. Rozpočet na rok 2007 
10. Diskuse 
11. Usnesení 
12. Závěr 
 

1. Zahájení 

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

že je přítomna nadpoloviční většina členů 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 hlasovali 4 členové zastupitelstva, proti 0 a zdrželo se 0. Program 

jednání byl schválen. 
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2. Koncept územního plánu obce Těchobuz, souborné stanovisko 

Zastupitelé se seznámili s konceptem územního plánu obce Těchobuz i s vypracovaným 

Souborným stanoviskem, ke kterému se kladně vyjádřil nadřízený orgán územního plánování, 

kterým je Krajský úřad Kraje Vysočina. 

Pro předložený koncept územního plánu obce Těchobuz hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, 

zdrželo se 0. Koncept územního plánu obce Těchobuz byl schválen. 

Pro předložené souborné stanovisko hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Souborné 

stanovisko ke konceptu územního plánu bylo schváleno, všem podaným námitkám vlastníků se 

vyhovuje. 

 

3. Směrnice o systému zpracování účetnictví 

Zastupitelé se seznámili s návrhem směrnice o systému zpracování účetnictví. Ke změně 

dochází pouze ve způsobu zaúčtování záloh a v seznamu používaných číselných řad. 

Pro návrh směrnice o systému zpracování účetnictví hlasovali 4 členové zastupitelstva, proti 

0, zdrželo se 0. Směrnice o systému zpracování účetnictví byla schválena. 

 

4. Změna kontrolního řádu Obce Těchobuz  

Zastupitelé se seznámili s návrhem přepracovaného kontrolního řádu obce Těchobuz. Ke 

změně dochází pouze v článku III, aby byl kontrolní řád uveden do souladu s usneseními nového 

zastupitelstva obce Těchobuz ve věci kontroly hospodaření v Obecních lesích. 

Pro návrh kontrolního řádu hlasovali 4 členové zastupitelstva, proti 0, zdrželo se 0. 

Kontrolní řád obce Těchobuz byl schválen. 

 

5. Obecně závazná vyhláška č.1/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška 

č.3/2004 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a poplatku za komunální odpad 

Zastupitelé se seznámili s OZV č.1/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.3/2004 

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a poplatku za komunální odpad. Ke změně dochází pouze v příloze vyhlášky, kde se 

vypočítává poplatek dle aktuálních skutečností. Výše poplatku se nemění. 

Pro návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 hlasovali 4 členové zastupitelstva, proti 0, 

zdrželo se 0. Obecně závazná vyhláška č.1/2006 byla schválena. 
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6. Gratulace obce k životním jubileím občanů 

Zastupitelé diskutovali způsob a pravidla k blahopřání občanům obce k životním jubileím 

občanů. Bylo navrženo, aby gratulace a dary byly předávány občanům ke každým narozeninám od 

80 let věku, a pak k 60, 65, 70 a 75 narozeninám a také ke zlatým svatbám manželů. 

Jubilantům bude pořizován dárkový balíček v ceně do 500,- Kč. S gratulací budou dle 

možností chodit nejméně dva členové zastupitelstva obce. 

 

7. Rozpočtové opatření č. 6/2006 

Zastupitelé se seznámili s návrhem rozpočtového opatření č.6/2006, které připravil finanční 

výbor.  

Pro návrh rozpočtového opatření č.6/2006 hlasovali 4 členové zastupitelstva, proti 0, 

zdrželo se 0. Rozpočtové opatření č.6/2006 bylo schváleno. 

 

8. Rozpočtový výhled na roky 2007-2009 

Zastupitelé se seznámili s návrhem rozpočtového výhledu na roky 2007-2009, které připravil 

finanční výbor.  

Pro návrh rozpočtového výhledu hlasovali 4 členové zastupitelstva, proti 0, zdrželo se 0. 

Rozpočtový výhled na roky 2007 – 2009 byl schválen. 

 

9. Rozpočet na rok 2007 

Zastupitelé se seznámili s návrhem rozpočtu obce Těchobuz na rok 2007, který připravil 

finanční výbor a který byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Těchobuz po dobu 15 dnů. 

Pro návrh rozpočtu obce Těchobuz na rok 2007 hlasovali 4 členové zastupitelstva, proti 0, 

zdrželo se 0. Rozpočet obce Těchobuz na rok 2007 byl schválen. 

 

10. Diskuse 

 Starosta seznámil zastupitele s žádostí SDH Těchobuz o zapůjčení části čp.87 pro potřeby 

SDH Těchobuz na dny 31.12.2006 a 1.1.2007. Zastupitelé navrhli, aby spotřebovaná elektrická 

energie byla uhrazena Obcí Těchobuz a zápůjčka byla bezplatná. Pro návrh hlasovali 4 

zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Zapůjčení části čp.87 SDH Těchobuz na dny 31.12.2006 a 

1.1.2007 bylo schváleno. 

Pan Stanislav Kaiser, který provádí některé manuální práce pro obec na živnostenský list, 

požádal o zvýšení hodinové sazby. Dosud bylo fakturováno za odpracovanou hodinu 80,- Kč, 

což představovalo náklady na pracovníka v zaměstnaneckém poměru v roce 2005, které se do 
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dnešního dne zvýšily. Starosta navrhl, aby se fakturovaná hodinová sazba přizpůsobila nákladům 

obce na manuálního pracovníka v zaměstnaneckém poměru k 1.1.2007. Pro návrh hlasovali 4 

zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl přijat. 

Starosta informoval o možnosti získat dotaci ve výši 60 % na výstavbu kanalizace s ČOV, s 

tím že výstavba by musela  proběhnout v roce 2007. Zastupitelé se jednohlasně doporučili o 

získání dotace usilovat a pověřili starostu jednáním v tomto smyslu. 

 

11. Usnesení 

Starosta obce přednesl návrh usnesení následujícího znění: 

 

Zastupitelstvo obce Těchobuz 

Schvaluje: 

− Koncept územního plánu obce Těchobuz 

− Souborné stanovisko ke konceptu územního plánu 

− Směrnici o systému zpracování účetnictví 

− Kontrolní řád obce Těchobuz 

− Obecně závaznou vyhlášku č.1/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.3/2004 o 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a poplatku za komunální odpad 

− Pravidla pro gratulace občanům 

− Rozpočtové opatření č. 6/2006 

− Rozpočtový výhled na roky 2007-2009 

− Rozpočet na rok 2007 

− Zapůjčení části čp.87 SDH Těchobuz na dny 31.12.2006 a 1.1.2007 

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

 

12. Závěr 

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva ve 20.00 ukončil.  

 

Ing. Pavel Hájek        Ludvík Kadlec 

 starosta   místostarosta 

 

Ověřovatelé zápisu: Marcela Faktorová   Stanislav Mrázek 
 
V Těchobuzi dne 29.12.2006 


