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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/00155/07    
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č.          4/2007 

 

konaného dne 28.6.2007 v 19.00  

 

Přítomní členové zastupitelstva:  Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Stanislav Mrázek 

 

Omluvení členové zastupitelstva: Marcela Faktorová 

Neomluvení členové zastupitelstva: Jiří Hormandl 

 

 Přítomní občané:    

 

Program: 

1. Zahájení 
2. Závěrečný účet obce Těchobuz za rok 2006 
3. Zápis z kontroly provedené kontrolním výborem 
4. Dodatek č. 1 nájemní smlouvy č.600 ze dne 15.5.2006 
5. Příspěvek na Dětské dny 
6. Diskuse 
7. Usnesení 
8. Závěr 

 

1. Zahájení 

Zasedání zastupitelstva zahájil v 19.15 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. Starosta navrhl doplnění bodů č. 4 a 5 dle výše uvedeného seznamu. 

Pro doplnění hlasovali 3 členové zastupitelstva, proti 0, zdrželo se 0. 

Pro návrh programu hlasovali 3 členů zastupitelstva, proti 0 a zdrželo se 0. Program jednání 

byl schválen. 
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2. Závěrečný účet obce Těchobuz za rok 2006 

Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem Závěrečného účtu za rok 2006, který doporučil ke 

schválení kontrolní výbor. Návrh závěrečného účtu obce byl v souladu se zákonem 250/2000 Sb. 

15 dnů zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Těchobuz. Nebyly k němu uplatněny žádné 

připomínky. Součástí závěrečného účtu obce je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2005. 

Starosta navrhl následující usnesení: 

2007/04/32  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje navržený Závěrečný účet obce za rok 

2006 a souhlasí s celoročním hospodařením obce v roce 2006, a to bez výhrad 

Pro návrh usnesení hlasovali 3 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato. 

 

3. Zápis z kontroly provedené kontrolním výborem 

Předseda kontrolního výboru přečetl zápis ze zasedání výboru konaného 7.6.2007. 

Kontrolní výbor zkontroloval plnění zastupitelstva obce a průběh hospodaření v obecních lesích. 

Během provedené kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky a není potřeba přijímat žádná 

opatření. 

Starosta obce navrhl přijmou následující usnesení: 

2007/04/33  Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí výsledky kontroly provedené 

kontrolním výborem 

Pro návrh hlasovali 3 členové zastupitelstva, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato. 

 

4. Dodatek č. 1 nájemní smlouvy č.600 ze dne 15.5.2006 

Zastupitelé se seznámili s návrhem Dodatku č. 1 nájemní smlouvy s VOD Jetřichovec na 

jimi využívané zemědělské pozemky, kterým se nájemné za 1 ha zvyšuje z 300,- Kč na 500,- Kč. 

Starosta obce navrhl přijmou následující usnesení: 

2007/04/34  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní 

smlouvy uzavřené s VOD Jetřichovec 

Pro návrh hlasovali 3 členové zastupitelstva, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato. 

 

5. Příspěvek na Dětské dny 

Zastupitelé navrhli na tradičně pořádané Dětské dny poskytnou finanční prostředky 

v celkové výši do 5000,- Kč na úhradu nákladů na kulturní vystoupení, případně jiné náklady. 
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Starosta obce navrhl přijmou následující usnesení: 

2007/04/35  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje poskytnutí finančních prostředků na 

Dětské dny ve výši do 5 000,- Kč 

Pro návrh hlasovali 3 členové zastupitelstva, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato. 

 

6. Diskuse 

 Starosta seznámil zastupitele  

 

7. Souhrn usnesení 

Starosta obce přednesl souhrn přijatých usnesení: 

 

2007/04/32 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje navržený Závěrečný účet obce za rok 

2006 a souhlasí s celoročním hospodařením obce v roce 2006, a to bez výhrad 

2007/04/33 Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí výsledky kontroly provedené 

kontrolním výborem 

2007/04/34 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy 

uzavřené s VOD Jetřichovec 

2007/04/35 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje poskytnutí finančních prostředků na 

Dětské dny ve výši do 5 000,- Kč 

 

 

 

 

8. Závěr 

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva ve 20.35 ukončil.  

 

 

Ing. Pavel Hájek        Ludvík Kadlec 

starosta   místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Mrázek 

    V Těchobuzi dne 28.6.2007 zapsal Ing. Pavel Hájek  


