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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/00066/07    
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č.          1/2007 

 

konaného dne 15.2.2007 v 19.00  

 

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

Stanislav Mrázek 

 

Neomluvení členové zastupitelstva: Jiří Hormandl 

Omluvení členové zastupitelstva: 0 

 

 Přítomní občané:      Alena Hájková 

 

Program: 

1. Zahájení 
2. Účetní závěrka a inventury k 31.12.2006 
3. Úhrada za zastávku spojů 4,6,7,22,25 autobusové linky 390780 společnosti Comett 
4. Dodatek ke smlouvě o dílo na vypracování PD Stará pani a Smíchov 
5. Příspěvek Mikroregionu Stražiště 
6. Projekty v roce 2007 
7. Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace části čp.87 (bývalý vepřín) 
8. Diskuse 
9. Usnesení 
10. 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 hlasovalo 4 členové zastupitelstva, proti 0 a zdrželo se 0. Program 

jednání byl schválen. 
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2. Účetní závěrka a inventury k 31.12.2006 

Zastupitelé se seznámili s účetní závěrkou za rok 2006. Obec Těchobuz v roce 2006 

hospodařila s rozpočtovými příjmy ve výši 3 278 430,- Kč, z čehož daňové příjmy činily 986 060,- 

Kč, nedaňové příjmy 1 707 570,- a přijaté dotace 584 800,- Kč. Rozpočtové výdaje byly 

9 594 540,- Kč. Rozdíl příjmů a výdajů je kryt z bankovního úvěru, který bude v nejbližší době 

splacen z přijatých dotací. 

Starosta přednesl návrh usnesení následujícího znění: 

2007/01/01  Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí účetní závěrku za rok 2006. 

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

Dále se zastupitelstvo seznámilo se závěry inventarizace provedené k 31.12.2006. Inventurní 

komise provedla inventuru veškerého majetku Obce Těchobuz, zkontrolovala zařazení nově 

pořízeného majetku. Inventurní komise nezjistila žádné rozdíly mezi skutečností a evidencí. 

Starosta přednesl návrh usnesení následujícího znění: 

2007/01/02  Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí závěry provedených inventarizací 

k 31.12.2006 

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

3. Úhrada za zastávku spojů 4,6,7,22,25 autobusové linky 390780 společnosti Comett 

Starosta informoval zastupitele o jednáních, která proběhlo ve věci zastavování spojů 

4,6,7,22,25 autobusové linky 390780 v Těchobuzi. V lednu byla starostou Města Pacov podána 

telefonem informace, že Město Pacov přestane hradit ztrátu autobusového spoje č.4 (v 6.05 

z Pacova) s tím, že tento krok má zkonzultován s vedením ÚSPMP Těchobuz a že zaměstnanci 

ÚSPMP tento spoj nevyužívají.  

Od měsíce února byly vznášeny dotazy od občanů obce na zachování zastávky spoje 4., ale i 

spojů 6,7,22,25, což jsou středeční a nedělní mimořádné linky. Podařilo se získat návrh nového 

jízdního řádu, kde skutečně bylo všech 5 linek navrženo jako průjezdních zastávkou Těchobuz a 

Jetřichovec. Bezprostředně bylo zahájeno jednání s Městem Pacov a se společností Comett Tábor 

o vzniklé situaci. Město Pacov příspěvek na dopravní obslužnost odmítlo a se společností Comett 

bylo dohodnuto, že bude zachována zastávka Těchobuz a Těchobuz,lom u spojů 6,7,22,25 a 

ztrátu na příslušném úseku spoje stanovené na období od 1.3.2007 do 31.12.2007 podle odhadu 

ztráty provozu ve výši 23 500,- Kč bude hradit Obec Těchobuz. Zastupitelé se seznámili 

s návrhem smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě a starosta navrhl 

její uzavření. Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Uzavření smlouvy bylo 

schváleno. 
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Ztráta spoje 4, vzhledem k tomu, že se jedná o denní spoj, je řádově 100 000,- za rok a 

úhrada této částky je nad finanční možnosti Obce Těchobuz. Byl vznesen požadavek na Kraj 

Vysočina, který hradí ztráty všech ostatních spojů autobusové linky 390780, zda by nehradil i 

ztrátu spoje č.4, stanovisko Kraje a závěry jednání se společností Comett k dnešnímu dni nejsou 

známy. 

Bylo přijato následující znění: 

2007/01/03  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření smlouvy o závazku veřejné 

služby ve veřejné linkové osobní dopravě pro spoje 6,7,22,25 s úhradou ve výši 

23 500,- Kč 

4. Dodatek ke smlouvě o dílo na vypracování PD Stará pani a Smíchov 

Od zpracovatele projektové dokumentace Rekonstrukce a odbahnění rybníka Stará pani a 

Oprava rybníka Smíchov včetně napouštěcího zařízení (náhonu) byl 8.1.2007 doručen návrh 

dodatku smluv o dílo, kdy by se termín dokončení posunul na 12.3.2007. V průvodním dopise 

bylo přislíbeno do konce ledna 2007 předložit první návrhy projektů, do dnešního dne se tak 

nestalo.  

Zastupitelé navrhli, aby dodatek zatím nebyl uzavřen, k dalšímu projednání záležitosti bude 

přistoupeno po předání dokončené projektové dokumentace. Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, 

proti 0, zdrželo se 0. Bylo přijato následující usnesení. 

2007/01/04  Zastupitelstvo Obce Těchobuz zamítá uzavření dodatků ke smlouvám na 

vypracování projektové dokumentace Rekonstrukce a odbahnění rybníka Stará 

pani a Oprava rybníka Smíchov včetně napouštěcího zařízení (náhonu) 

 

5. Příspěvek Mikroregionu Stražiště 

V souladu s usnesením valné hromady Mikroregionu Stražiště činí členský příspěvek 

Mikroregionu Stražiště pro obce velikosti Těchobuze 6 500,- Kč. Starosta navrhl výše uvedený 

příspěvek poskytnout. Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Bylo přijato 

následující usnesení. 

2007/01/05  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje poskytnutí příspěvku Mikroregionu 

Stražiště ve výši 6 500,- Kč. 
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6. Projekty v roce 2007 

Starosta seznámil zastupitele s připravovanými projekty v roce 2007 dle níže uvedené 

tabulky: 

Název projektu
Celkový 
rozpočet

Náklady v roce 
2006

Plánovaná dotace Název programu

Projektová dokumentace čp.87     160 000 Kč     160 000 Kč              96 000 Kč Fond Vysočiny
Projektová dokumentace      

Vodovod a kanalizace
500 000 Kč 375 050 Kč 117 453 Kč Fond Vysočiny

PD Stará pani a Smíchov 65 000 Kč 65 000 Kč 32 500 Kč OP Infrastruktura
Probouzení Těchobuze-marketing 400 000 Kč 400 000 Kč            300 000 Kč GS SROP 4.1.2

Pořízení techniky pro přemísťování 
hasické stříkačky

234 000 Kč 234 000 Kč 140 400 Kč POVV 2007

Rozšíření dětského hřiště 200 000 Kč 200 000 Kč 140 000 Kč POV MMR

Oprava márnice 400 000 Kč 400 000 Kč 220 000 Kč
Kraj Vysočina +  Ministersvo 

kultury
1 674 050 Kč 950 353 Kč #DIV/0!

 Na první dva projekty jsou již uzavřeny smlouvy o poskytnutí a probíhá jejich realizace. 

Na ostatní projekty jsou průběžně podávány žádosti o dotace a podle výsledků dotačních řízení 

bude přistoupeno k jejich realizaci. Výjimku tvoří projekt Probouzení Těchobuze-marketing, 

s jehož realizací bude započato dle harmonogramu od 1.3.2007 a podle výsledků přidělení dotace 

bude v jeho realizaci pokračováno. 

Starosta přednesl návrh usnesení následujícího znění: 

2007/01/06  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje pokračování v realizaci projektů 

Projektová dokumentace čp.87, Projektová dokumentace Vodovod a kanalizace, 

PD Stará pani a Smíchov, Probouzení Těchobuze-marketing 

2007/01/07 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje podání žádostí o dotace na projekty 

Pořízení techniky pro přemísťování hasické stříkačky, Rozšíření dětského hřiště, 

Oprava márnice 

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

 

7. Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace části čp.87 (bývalý vepřín) 

Z uskutečněného poptávkového řízení na vypracování projektové dokumentace ke 

stavebnímu řízení na rekonstrukci části čp.87 byla výběrovou komisí jako cenově nejvýhodnější 

vyhodnocena nabídka firmy Integra Pelhřimov. Starosta na základě doporučení výběrové komise 

navrhl uzavření předložené smlouvy o dílo s firmou Integra. Pro návrh hlasovali 3 zastupitelé, 

proti 0, zdržel se Pavel Hájek. Bylo přijato následující usnesení. 

2007/01/08  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování 

projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na rekonstrukci části čp.87 s firmou 

Integra Pelhřimov. 
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8. Diskuse 

Bylo diskutováno personální obsazení projektu Probouzení Těchobuze. 

9. Souhrn usnesení 

Starosta obce přednesl souhrn přijatých usnesení: 

2007/01/01 Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí účetní závěrku za rok 2006. 

2007/01/02 Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí závěry provedených inventarizací 

k 31.12.2006 

2007/01/03 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření smlouvy o závazku veřejné 

služby ve veřejné linkové osobní dopravě pro spoje 6,7,22,25 s úhradou ve výši 

23 500,- Kč 

2007/01/04 Zastupitelstvo Obce Těchobuz zamítá uzavření dodatků ke smlouvám na 

vypracování projektové dokumentace Rekonstrukce a odbahnění rybníka Stará pani 

a Oprava rybníka Smíchov včetně napouštěcího zařízení (náhonu) 

2007/01/05 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje poskytnutí příspěvku Mikroregionu 

Stražiště ve výši 6 500,- Kč. 

2007/01/06 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje pokračování v realizaci projektů 

Projektová dokumentace čp.87, Projektová dokumentace Vodovod a kanalizace, 

PD Stará pani a Smíchov, Probouzení Těchobuze-marketing 

2007/01/07 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje podání žádostí o dotace na projekty 

Pořízení techniky pro přemísťování hasické stříkačky, Rozšíření dětského hřiště, 

Oprava márnice 

2007/01/08 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování 

projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na rekonstrukci části čp.87 s firmou 

Integra Pelhřimov. 

 

10. Závěr 

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva ve 20.30 ukončil.  

 

Ing. Pavel Hájek        Ludvík Kadlec 

starosta   místostarosta 

 

Ověřovatelé zápisu: Marcela Faktorová 

    Stanislav Mrázek 

 

V Těchobuzi dne 23.02.2007 zapsal Ing. Pavel Hájek  


