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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/00081/07    
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č.          2/2007 

 

konaného dne 8.3.2007 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:    

 

Program: 

1. Zahájení 
2. Dodatek Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování 

projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 
2004 – 2006 – Probouzení Těchobuze 

3. Konání  Rallye Pelhřimov 2007 – Memoriál Tomáše Vojtěcha 
4. Dodatky k smlouvám na vypracování projektové dokumentace Vodovod, Kanalizace 

s ČOV a Rozšíření dešťové kanalizace 
5. Vytvoření pracovních míst v rámci projektu Probouzení Těchobuze 
6. Diskuse 
7. Souhrn usnesení 
8. 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. Dodatek Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na 

spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního 

programu České republiky 2004 – 2006 – Probouzení Těchobuze 

Krajem Vysočina byl doručen návrh Dodatku Smlouvy o poskytnutí finanční podpory 

krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního 

operačního programu České republiky 2004 – 2006 – Probouzení Těchobuze. Konkrétně se 

jedná o přizpůsobení smlouvy podmínkám SROPu, aby úhrada uznatelných nákladů projektu 

mohla být provedena do jednoho měsíce od ukončení projektu. Starosta navrhl uvedený dodatek 

uzavřít. 

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

následující usnesení: 

2007/02/09  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o 

poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu 

podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České 

republiky 2004 – 2006 – Probouzení Těchobuze 

 

3. Konání  Rallye Pelhřimov 2007 – Memoriál Tomáše Vojtěcha 

Sdružení Monte Pacov motosport se na Obec Těchobuz obrátilo s žádostí o povolení 

krátkodobé úplné uzavírky silnice z Velké Černé do Zhoři a s tím související přerušení silnice 

II/124 na křižovatce u lomu. Důvodem je konání automobilových závodů Mistrovství ČR, 

Memoriálu Tomáše Vojtěcha. K uzavírce by došlo v pátek 3.8.2007 od 17.00 do 24.00 hod 

s krátkodobým (15 min) otevřením mezi dvěma koly závodu. 

Zastupitelé navrhli souhlas s uzavírkou udělit. Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, 

zdrželo se 0. Zastupitelstvo obce Těchobuz přijalo  následující usnesení: 

2007/02/10  Zastupitelstvo Obce Těchobuz povoluje krátkodobou úplnou uzavírku silnice 

III/12420 včetně křižovatky se silnicí II/124 (u lomu) dne 3.8.2007 od 17.00 

do 24.00 hod 

 

4. Dodatky k smlouvám na vypracování projektové dokumentace Vodovod, 

Kanalizace s ČOV a Rozšíření dešťové kanalizace 

Starosta seznámil zastupitele s návrhem dodatků č.1 ke smlouvám o dílo na vypracování 

projektové dokumentace Kanalizace a ČOV Těchobuz, Vodovod Těchobuz a Rekonstrukce a 

rozšíření dešťové kanalizace Těchobuz. Předmětem dodatku je přechod všech práv a povinností 
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vyplývající ze smluv o dílo na nový subjekt, konkrétně na firmu 3e-projektování ekologických 

staveb s.r.o., Pražská 455, Pelhřimov. Personální zajištění vypracování PD se nemění. 

Pro uzavření dodatků smluv hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Zastupitelstvo 

obce Těchobuz přijalo  následující usnesení: 

2007/02/11  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo 

č.10/2005 na vypracování projektové dokumentace Kanalizace a ČOV 

Těchobuz 

2007/02/12  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo 

č.11/2005 na vypracování projektové dokumentace Vodovod Těchobuz 

2007/02/13  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo 

č.16/2005 na vypracování projektové dokumentace Rekonstrukce a rozšíření 

dešťové kanalizace Těchobuz 

 

5. Vytvoření pracovních míst v rámci projektu Probouzení Těchobuze 

Starosta informoval zastupitele o tom, že proběhla první jednání o personálním obsazení 

provozní části projektu Probouzení Těchobuze. Starosta navrhl vytvoření dvou pracovních míst. 

Jeden pracovník by pracoval na 0,6 úvazku, kdy 0,4 úvazku by mělo být hrazeno Grantového 

programu SROPu EU a tento pracovník by měl na starosti řízení všech aktivit projektu a zajištění 

propagace.  

Druhý pracovník by měl na starosti obsluhu v IC a kompletní servis v ubytovně. Velikost 

úvazku by byla stanovena na 0,8 s tím, že v případě potřeby bude moci být zvýšen až na 1,0 

v sezóně a mimo sezónu případně adekvátně snížen. 

Odměňování pracovníků bude probíhat dle platné stupnice platových tarifů v závislosti na 

zařazení do příslušné platové třídy a stupně. 

Starosta navrhl výše uvedená pracovní místa vytvořit uzavřít pracovní smlouvy s vybranými 

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

přijalo  následující usnesení: 

2007/02/14  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje vytvoření dvou pracovních míst pro 

realizační část projektu Probouzení Těchobuze a uzavření pracovních smluv 

 

Do 30.11.2007 bude muset být v rámci projektu Probouzení Těchobuze vytvořeno ještě 

jedno pracovní místo na pozici správce objektů. Na toto pracovní místo se hledá vhodný 

zájemce. 
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6. Diskuse 

 Starosta seznámil zastupitele s tím, že po jednání mezi firmou Comett a Krajem Vysočina 

byly zachovány zastávky všech autobusových spojů projíždějících Těchobuzí. Upozornil na 

skutečnost, že spoje 6 a 7 (středa dopoledne) a 22 a 25 (neděle) zastavují v zastávce Těchobuz a 

Těchobuz,lom a pak až Pacov, autobusové nádraží, totéž při zpáteční cestě. Zastávky Jetřichovec 

až Pacov Za branou jsou věcí Města Pacov. 

 

Dále seznámil zastupitele, že v souvislosti s novým zákonem o sociálních službách probíhají 

jednání ohledně ustanovení nových opatrovníků pro ty klienty ÚSPMP Těchobuz, u kterých je 

v současné době ustanoven opatrovníkem ÚSPMP Těchobuz.  

Starosta navrhl, aby v případě potřeby a zájmu převzala funkci opatrovníka těmto klientům 

Obec Těchobuz nebo Obecní úřad Těchobuz (v návaznosti na platnou právní úpravu). Pro návrh 

hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Zastupitelstvo obce Těchobuz přijalo  následující 

usnesení: 

2007/02/15  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje převzetí funkce opatrovníka pro ty 

klienty ÚSPMP Těchobuz, pro které je opatrovníkem ustanoven ÚSPMP 

Těchobuz 

 

 

7. Souhrn usnesení 

Starosta obce přednesl souhrn přijatých usnesení: 

 

2007/02/09 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o 

poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu 

podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 

2004 – 2006 – Probouzení Těchobuze 

2007/02/10 Zastupitelstvo Obce Těchobuz povoluje krátkodobou úplnou uzavírku silnice 

III/12420 včetně křižovatky se silnicí II/124 (u lomu) dne 3.8.2007 od 17.00 do 

24.00 hod 

2007/02/11 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo 

č.10/2005 na vypracování projektové dokumentace Kanalizace a ČOV Těchobuz 

2007/02/12 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo 

č.11/2005 na vypracování projektové dokumentace Vodovod Těchobuz 
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2007/02/13 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo 

č.16/2005 na vypracování projektové dokumentace Rekonstrukce a rozšíření 

dešťové kanalizace Těchobuz 

2007/02/14 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje vytvoření dvou pracovních míst pro 

realizační část projektu Probouzení Těchobuze a uzavření pracovních smluv 

2007/02/15 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje převzetí funkce opatrovníka pro ty klienty 

ÚSPMP Těchobuz, pro které je opatrovníkem ustanoven ÚSPMP Těchobuz 

 

 

 

 

8. Závěr 

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva ve 20.10 ukončil.  

 

 

Ing. Pavel Hájek        Ludvík Kadlec 

starosta   místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Marcela Faktorová 

    Stanislav Mrázek 

         

 

V Těchobuzi dne 08.03.2007 zapsal Ing. Pavel Hájek  

 
  

 


