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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/00135/07    
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č.          3/2007 

 

konaného dne 24.5.2007 v 19.00  

 

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

Stanislav Mrázek 

 

Neomluvení členové zastupitelstva: Jiří Hormandl 

 

 Přítomní občané:    

 

Program: 

1. Zahájení 
2. Rozpočtové opatření č.1/2007 
3. Příspěvek Svazu měst a obcí ČR 
4. Příspěvek Mikroregionu Venkov 
5. Půjčka na hospodářskou činnost 
6. Limit pokladní hotovosti pokladny pro hospodářskou činnost 
7. Dodatek dispozičního oprávnění 
8. Projekty v roce 2007 
9. Pracovní místa k projektu Probouzení Těchobuze 
10. Seznámení s šetřícími náčrty intravilánu v rámci KPÚ Těchobuz 
11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2986/05/LCD ze dne 30.09.2005 
12. Příspěvek rodičům nově narozených dětí 
13. Diskuse 
14. Souhrn usnesení 
15. 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.  
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Navrhl doplnit body Seznámení s šetřícími náčrty vzniklých při šetření komise KP 

Pelhřimov v intravilánu obce a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2986/05/LCD ze dne 

30.09.2005. Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Body budou přidány do 

programu. 

Paní Marcela Faktorová navrhla doplnit bod Příspěvek rodičům nově narozených dětí. Pro 

návrh hlasovali 3 zastupitelé, proti 0, zdržel se Pavel Hájek. Bod bude přidán do programu. 

Dále se starosta 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. 

 

2. Rozpočtové opatření č.1/2007 

Zastupitelé se seznámili s návrhem rozpočtového opatření č.1/2007, které připravil finanční 

výbor kterým se rozpočtové příjmy i výdaje zvyšují o 84 000,- Kč. 

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

následující usnesení: 

2007/03/16  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje rozpočtové opatření č.1/2007 

 

3. Příspěvek Svazu měst a obcí ČR 

Na základě usnesení sněmu SMO ČR činí členský příspěvek obce Těchobuz za rok 2007 

2 408,80 Kč. Starosta navrhl výše uvedený příspěvek poskytnout. 

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

následující usnesení: 

2007/03/17  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje poskytnutí členského příspěvku  

SMO ČR ve výši 2408,80 Kč. 

 

4. Příspěvek Mikroregionu Venkov 

Na základě usnesení valné hromady DSMO Mikroregionu Venkov a údajů ČSÚ činí členský 

příspěvek Obce Těchobuz za rok 2007 2 440,- Kč. Starosta navrhl výše uvedený příspěvek 

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

následující usnesení: 

2007/03/18  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje poskytnutí členského příspěvku 

DSMO Mikroregionu Venkov ve výši 2440,- Kč. 

 

5. Půjčka na hospodářskou činnost 

Starosta informoval zastupitele, že pro zahájení hospodářské činnosti Obce Těchobuz je 

nutné převést finanční prostředky na zvláštní účet hospodářské činnosti, mimo jiné na nákup 

zboží, dovybavení prostor IC a Galerie a na mzdy zaměstnanců. Zastupitelé diskutovali formu a 

výši převodu finančních prostředků a jednohlasně navrhli, aby místo půjčky byl poskytnut 

příspěvek na hospodářskou činnost v celkové výši do 200 000,- Kč, s tím, že prostředky budou 

uvolňovány postupně dle potřeby. 

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

následující usnesení: 

2007/03/19  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje poskytnutí příspěvku na 

hospodářskou činnost Obce Těchobuz ve výši do 200 000,- Kč. 

 

6. Limit pokladní hotovosti pokladny pro hospodářskou činnost 

Pro hospodářskou činnost je nutné vést zvláštní pokladnu a pro tuto pokladnu stanovit 

limit pokladní hotovosti a pověřit konkrétní osobu vedením této pokladny.  

Byl navržen limit pokladní hotovosti ve výši 50 000,- Kč. Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, 

proti 0, zdrželo se 0. Zastupitelstvo obce Těchobuz přijalo  následující usnesení: 

2007/03/20  Zastupitelstvo Obce Těchobuz stanovuje limit pokladní hotovosti pokladny 

pro hospodářskou činnost na 50 000,- Kč. 

Za osobu pověřenou vedením pokladny pro hospodářskou činnost byla navržena Jarmila 

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

přijalo  následující usnesení: 

2007/03/21  Zastupitelstvo Obce Těchobuz pověřuje vedením pokladny pro hospodářskou 

činnost paní Jarmilu Mrázkovou. 
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7. Dodatek dispozičního oprávnění 

Zastupitelé se seznámili s návrhem Dodatku č.1 k Zásadám k vykonávání dispozičního 

oprávnění, které řeší, kdo bude přezkušovat věcnou a číselnou správnost faktur na úseku 

hospodářské činnosti Obce Těchobuz. Bylo navrženo, aby faktury na hospodářskou činnost 

přezkušovali společně Pavel Hájek a Jarmila Mrázková. Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, 

zdrželo se 0. Zastupitelstvo obce Těchobuz přijalo  následující usnesení: 

2007/03/22  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje Dodatek č.1 k Zásadám k vykonávání 

dispozičního oprávnění 

 

8. Projekty v roce 2007 

Zastupitelé se seznámili s aktuálními informacemi o projektech připravených k realizaci 

v letošním roce dle níže uvedené tabulky. 

Název projektu Celkový rozpočet
Náklady v roce 

2006
Dotace Stav vyřízení Název programu

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

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

Dokončeno a 
proplaceno

Fond Vysočiny

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

Pořízení techniky pro přemísťování 
hasické stříkačky

234 000 Kč 234 000 Kč 119 000 Kč Schváleno POVV 2007

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

Oprava márnice 407 279 Kč 407 279 Kč 192 183 Kč Schváleno
Kraj Vysočina +  Ministersvo 

kultury
Stavebně historický průzkum části 

čp.87
60 000 Kč 60 000 Kč 30 000 Kč Schváleno Fond Vysočiny

Zavedení systému SGHK 66 332 Kč 66 332 Kč 39 799 Kč                Podána žádost Kraj Vysočina 
1 367 661 Kč 626 935 Kč #DIV/0!

 

Starosta navrhl, aby zastupitelstvo obce podané informace vzalo na vědomí. Pro návrh 

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

usnesení: 

2007/03/23  Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí informace o realizaci projektů 

v roce 2007 

Dále starosta navrhl, aby výše uvedené projekty byly realizovány. Pro návrh hlasovali 4 

zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Zastupitelstvo obce Těchobuz přijalo  následující usnesení: 

 

2007/03/24  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje realizaci projektů dle tabulky 
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9. Pracovní místa k projektu Probouzení Těchobuze 

V provozní fázi projektu Probouzení Těchobuze je nutno vytvořit celkem 2 pracovní místa. 

Jedno ženské pracovní místo již v souladu s předchozími usneseními zastupitelstva vytvořeno 

bylo a nyní je nutno vytvořit ještě jedno mužské místo. Starosta navrhl vytvořit toto pracovní 

místo od 1.6.2007. Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Zastupitelstvo obce 

Těchobuz přijalo  následující usnesení: 

2007/03/25  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje vytvoření nového pracovního místa 

od 1.6.2007 

 

10. Seznámení s šetřícími náčrty intravilánu v rámci KPÚ Těchobuz 

Zastupitelé se seznámili s polními náčrty vzniklými při místním šetření katastrálního úřadu 

ve věci obnovy katastrálního operátu v intravilánu obce. Starosta podal zastupitelům informace o 

zjištěných nesrovnalostech a problémech, které se budou po provedení zaměření ještě 

upřesňovat. Starosta navrhl, aby zastupitelstvo obce podané informace vzalo na vědomí a 

pověřilo starostu podpisem těchto náčrtů. Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. 

Zastupitelstvo obce Těchobuz přijalo  následující usnesení: 

2007/03/26  Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí informace o provedeném 

místním šetření katastrálního úřadu ve věci obnovy katastrálního operátu 

v intravilánu obce 

2007/03/27  Zastupitelstvo Obce Těchobuz pověřuje starostu podpisem šetřících náčrtů 

 

11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2986/05/LCD ze dne 30.09.2005 

Dle Smlouvy o úvěru č.2986/05/LCD ze dne 30.9.2005 na předfinancování projektu 

Probouzení Těchobuze měla být většina úvěru splacena z přijatých dotací do 5.6.2007. Ač obec 

Těchobuz všechny své povinnosti dodržela a všechny kontroly byly ukončeny bez problémů, 

dotace dosud na účet projektu poukázána nebyla. Dle nejnovějších informací má již od března  

žádost k vyřízení ŘO SROP, kterým je MMR, kde opakovaně přislíbili, že žádost co nejdříve 

vyřídí. Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí, že bude promeškán výše uvedený termín, navrhl 

starosta požádat o prodloužení termínu mimořádné splátky do 5.9.2007, a uzavřít Dodatek č. 1 ke 

Smlouvě o úvěru č. 2986/05/LCD ze dne 30.09.2005 s tím, že ostatní podmínky Smlouvy budou 

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

následující usnesení: 

2007/03/28  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

úvěru č. 2986/05/LCD ze dne 30.09.2005 

 

12. Příspěvek rodičům nově narozených dětí 

Paní Marcela Faktorová se dotázala na situaci ohledně přidělování příspěvků nově 

narozených dětí. Bylo zjištěno, že předchozí zastupitelstvo obce schválilo poskytování 

příspěvkům nově narozeným dětem v obci Těchobuz ve výši 10 000,- Kč s tím že rozhodováním 

o přidělení příspěvku pověřilo sociální komisi.  

Starosta oznámil v souladu s § 83 odst.2 zákona 128/2000 Sb. o obcích, že by jeho podíl na 

projednávání a rozhodování o této záležitosti v orgánu obce mohl znamenat výhodu nebo škodu 

pro něj samotného nebo osobu blízkou a navrhl, aby byl vyloučen z projednávání tohoto bodu. 

Pro návrh hlasovali 3 zastupitelé, proti 0, zdržel se Pavel Hájek. Pavel Hájek byl z projednávání 

této záležitosti vyloučen. 

Zastupitelé navrhli, aby rozhodnutí o poskytnutí příspěvku bylo plně v kompetenci 

zastupitelstva obce, s tím že obvyklá výše příspěvku bude zachována ve výši 10 000,- Kč. Tím se 

ruší pověření sociální komise touto záležitostí. 

Pro návrh hlasovali 3 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Zastupitelstvo obce Těchobuz přijalo  

následující usnesení: 

2007/03/29  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje, že rozhodnutí o poskytnutí příspěvku 

nově narozeným dětem v obci Těchobuz bude plně v kompetenci 

zastupitelstva obce Těchobuz 

 

Paní Marcela Faktorová navrhla poskytnutí příspěvku ve výši 10 000,- Kč pro Matěje Hájka, 

narozeného 18.4.2007. 

Pro návrh hlasovali 3 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Zastupitelstvo obce Těchobuz přijalo  

následující usnesení: 

2007/03/30  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 

10 000,- Kč pro Matěje Hájka 
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13. Diskuse 

 Starosta oznámil, že na 26.5.2007 od 17:00 je plánováno oficiální otevření Informačního 

centra a ubytování v budově bývalé školy a navrhl pro zúčastněné zajistit občerstvení v celkové 

hodnotě do 2 000,- Kč.  

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

následující usnesení: 

2007/03/31  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje pořízení občerstvení na otevření IC a 

ubytování v celkové hodnotě do 2000,- Kč. 

 

Dále starosta informoval zastupitele, že jeden z dubnových jubilantů i přes opakované 

pokusy odmítl převzít dárkový balíček. Tento balíček byl předán dalšímu jubilantovi.  

 

Paní Marie Matějů informovala zastupitelstvo o tom, že na obecní cestu na pozemku p.č. 

KN 152/18 (od okálů do polí nad parkem) je vyvážen popel a saze. Zastupitelstvo obce 

vzhledem k tomu, že cesta je majetkem obce vyzývá občany, aby popel vyváželi do kontejnerů 

v obci a ne na obecní pozemky. Pokud by k vyvážení popela na obecní pozemky nadále 

docházelo, byla by Obec Těchobuz nucena podat podnět k šetření orgánům ochrany životního 

prostředí. Obec Těchobuz nebude a ani není kompetentní k řešení sporů mezi občany, k tomu je 

na základě veřejnoprávní smlouvy kompetentní přestupková komise města Pacov. 

14. Souhrn usnesení 

Starosta obce přednesl souhrn přijatých usnesení: 

 

2007/03/16 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje rozpočtové opatření č.1/2007 
2007/03/17 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje poskytnutí členského příspěvku  

SMO ČR ve výši 2408,80 Kč. 
2007/03/18 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje poskytnutí členského příspěvku 

DSMO Mikroregionu Venkov ve výši 2440,- Kč. 
2007/03/19 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje poskytnutí příspěvku na 

hospodářskou činnost Obce Těchobuz ve výši do 200 000,- Kč. 
2007/03/20 Zastupitelstvo Obce Těchobuz stanovuje limit pokladní hotovosti pokladny 

pro hospodářskou činnost na 50 000,- Kč. 
2007/03/21 Zastupitelstvo Obce Těchobuz pověřuje vedením pokladny pro 

hospodářskou činnost paní Jarmilu Mrázkovou. 
2007/03/22 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje Dodatek č.1 k Zásadám 

k vykonávání dispozičního oprávnění 
2007/03/23 Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí informace o realizaci 

projektů v roce 2007 
2007/03/24 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje realizaci projektů dle tabulky 
2007/03/25 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje vytvoření nového pracovního místa 

od 1.6.2007 
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2007/03/26 Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí informace o provedeném 
místním šetření katastrálního úřadu ve věci obnovy katastrálního operátu 
v intravilánu obce 

2007/03/27 Zastupitelstvo Obce Těchobuz pověřuje starostu podpisem šetřících náčrtů 
2007/03/28 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o úvěru č. 2986/05/LCD ze dne 30.09.2005 
2007/03/29 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje, že rozhodnutí o poskytnutí 

příspěvku nově narozeným dětem v obci Těchobuz bude plně v kompetenci 
zastupitelstva obce Těchobuz 

2007/03/30 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 
10 000,- Kč pro Matěje Hájka 

2007/03/31 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje pořízení občerstvení na otevření IC 
a ubytování v celkové hodnotě do 2000,- Kč. 

 

 

 

 

15. Závěr 

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

Příští zasedání zastupitelstva proběhne pravděpodobně 28.6.2007. 

 

 

Ing. Pavel Hájek        Ludvík Kadlec 

starosta   místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Marcela Faktorová 

    Stanislav Mrázek 

V Těchobuzi dne 28.05.2007 zapsal Ing. Pavel Hájek  

 
  

 


