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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/00222/07    
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č.          5/2007 

 

konaného dne 23.8.2007 v 19.00  

 

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

Stanislav Mrázek 

 

Neomluvení členové zastupitelstva: Jiří Hormandl 

 

 Přítomní občané:     Alena Hájková 

 

Program: 

1. Zahájení 
2. Rozpočtové opatření č.2/2007 
3. Smluvní pokuta 5 000,- Kč v souvislosti s realizací projektu Probouzení Těchobuze 
4. Projekty v roce 2007 
5. Zvýšení úvazku účetní Obce Těchobuz 
6. Výběr poplatků za komunální odpad 
7. Diskuse 
8. Usnesení 
9. 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. Navrhl doplnění bodu Výběr poplatků za komunální odpad 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. Upravený 

program jednání byl schválen. 
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2. Rozpočtové opatření č.2/2007 

Zastupitelé se seznámili s rozpočtovým opatřením č.2/2007, které připravil finanční výbor a 

kterým se rozpočtové příjmy i výdaje zvyšují o 292 000,- Kč. 

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

následující usnesení: 

2007/05/36  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje rozpočtové opatření č.2/2007 

 

3. Smluvní pokuta 5 000,- Kč v souvislosti s realizací projektu Probouzení Těchobuze 

V průběhu provádění veřejnoprávní kontroly KÚ Kraje Vysočina prováděné na projektu 

Probouzení Těchobuze bylo zjištěno, že Obec Těchobuz nesplnila smluvní povinnost 

stanovenou v čl.VII. odst.14 Smlouvy o poskytnutí finanční podpory… Č.j.:OBTECH/00406/06 

zaslat neprodleně KÚ Kraje Vysočina kopie všech dokumentů vztahující se k projektu, konkrétně 

Průběžná monitorovací  zpráva ze dne 5.10.2006 byla zaslána až s vyúčtováním projektu 

19.1.2007. Rada Kraje Vysočina usnesením č.1026/23/2007/RK vyzvala Obec Těchobuz 

k úhradě smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč. Starosta navrhl smluvní pokutu uhradit. 

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

následující usnesení: 

2007/05/37  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč v 

souvislosti s realizací projektu Probouzení Těchobuze 

 Dále starosta požádal členy zastupitelstva obce o vyjádření, zda bude Obec Těchobuz 

vyvozovat z pokuty důsledky pro zodpovědné osoby.  

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 se jednohlasně připojili k názoru paní Marcely Faktorové, aby z udělené pokuty 

nebyly vyvozovány žádné důsledky, protože se nejednalo o porušení zásadních záležitostí a 

projekt byl úspěšně realizován. 

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

následující usnesení: 

2007/05/38  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje nevyvozování důsledků z pokuty 5 000,- Kč 

v souvislosti s projektem Probouzení Těchobuz 
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4. Projekty v roce 2007 

Zastupitelé se seznámili se stavem realizace jednotlivých projektů dle níže uvedené tabulky. 

Název projektu
Celkový 
rozpočet

Náklady v roce 
2007

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 OPŽP
Pořízení techniky pro přemísťování 

hasické stříkačky
199 000 Kč 199 000 Kč 119 000 Kč Schváleno POVV 2007

Oprava márnice 407 279 Kč 407 279 Kč 192 183 Kč
Schváleno, probíhá 

realizace
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 68 555 Kč 68 555 Kč
39 799 Kč       

Dokončeno, podáno 
vyúčtování

Kraj Vysočina 

1 334 884 Kč 626 935 Kč #DIV/0!

 

Projektová dokumentace na čp.87 se zpracovává, byla předložena studie dispozice, ke které 

zastupitelé vznesli připomínky, které budou předány projektantovi. O vypracování nestavební 

části PD (studie proveditelnosti, …) proběhlo první jednání s Ing. Petrem Hienlem, 

zpracovatelem projektu Probouzení Těchobuze. 

V případě vodovodu a kanalizace probíhá stavební řízení, které se protahuje mimo jiné 

z důvodu požadavků dotčených orgánů statní správy na změnu typu ČOV na mechanicko-

biologickou s eliminací dusíku a fosforu. Důvodem je zařazení toku Barborka do lososových vod 

dle NV 71/2003 Sb. a území obce Těchobuz do zranitelných oblastí dle NV 103/2003 Sb. 

Vypracování PD Stará pani a Smíchov je pozastaveno z důvodu nedokončené Komplexní 

pozemkové úpravy. 

V případě Pořízení techniky pro přemísťování hasické stříkačky probíhá vyhledávání 

vhodného stroje. 

Oprava márnice je před dokončením, v měsíci září proběhne vyúčtování. 

Stavebně historický průzkum pravděpodobně nebude správními orgány požadován a 

v tomto případě nebude projekt realizován. 

Zavedení SGHK (výměna zámků u obecních objektů) je dokončeno a je podána žádost o 

proplacení projektu. 

Nyní se připravuje podání žádosti o dotaci na opravu obecních cest poškozených 

přívalovými dešti na MMR, kde je poskytována dotace až 80%. Byly diskutovány priority při 

opravách cest. 

Starosta navrhl, aby zastupitelstvo podané informace vzalo na vědomí. 

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

následující usnesení: 



4 

2007/05/39  Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí podané informace o realizaci projektů 

v roce 2007 

 

5. Zvýšení úvazku účetní Obce Těchobuz 

Paní Alena Hájková, účetní obce Těchobuz, požádala o zvýšení pracovního úvazku 

z důvodu nárůstu časové náročnosti po zahájení hospodářské činnosti Obce Těchobuz. 

V současné době pracuje pro Obec Těchobuz na 0,3 úvazku. 

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 na základě vysvětlení paní Hájkové navrhli zvýši pracovní úvazek na 0,4 od 

1.9.2007.  

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

následující usnesení: 

2007/05/40  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje zvýšení pracovního úvazku pro účetní na 0,4 

od 1.9.2007 

6. Výběr poplatků za komunální odpad 

Podle platné Obecně závazné vyhlášky Obce Těchobuz č.3/2004 je každý vlastník 

nemovitosti na území obce, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, uhradit poplatek za 

komunální odpad ve výši 450,- Kč. Dosud byla platba poplatků promíjena vlastníkům chat okolo 

rybníka Daniel a samot Talmberk a U Houdků. Vzhledem k tomu, že řada vlastníků výše 

uvedených nemovitostí využívá systému shromažďování komunálních odpadů obce Těchobuz, 

navrhl starosta od letošního roku vybírat poplatky od všech vlastníků nemovitostí bez výjimky. 

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

následující usnesení: 

2007/05/41  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje zrušení výjimek z výběru poplatků za 

komunální odpad od roku 2007 

 

7. Diskuse 

 Žádné příspěvky do diskuse nebyly. 
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8. Souhrn usnesení 

Starosta obce přednesl souhrn přijatých usnesení: 

 

2007/05/36 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje rozpočtové opatření č.2/2007 

2007/05/37 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč v 

souvislosti s realizací projektu Probouzení Těchobuze 

2007/05/38 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje nevyvozování důsledků z pokuty 5 000,- Kč 

v souvislosti s projektem Probouzení Těchobuz 

2007/05/39 Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí podané informace o realizaci projektů 

v roce 2007 

2007/05/40 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje zvýšení pracovního úvazku pro účetní na 0,4 

od 1.9.2007 

2007/05/41 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje zrušení výjimek z výběru poplatků za 

komunální odpad od roku 2007 

 

 

 

 

9. Závěr 

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

 

 

Ing. Pavel Hájek        Ludvík Kadlec 

starosta   místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Marcela Faktorová 

    Stanislav Mrázek 

V Těchobuzi dne 23.08.2007 zapsal Ing. Pavel Hájek  


