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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/00324/07    

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č.         7/2007 

 

konaného dne 27.12.2007 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.4/2007 
3. Rozpočtový výhled na roky 2008 – 2010 
4. Rozpočtové provizórium na rok 2008 
5. Rozúčtování úhrad elektrické energie a telefonních poplatků mezi výdaje rozpočtu a 

hospodářské činnosti 
6. Změna úředních hodin Obecního úřadu Těchobuz 
7. Výše úhrad za použití obecního traktoru 
8. Příspěvek Myslivecké společnosti Těchobuz na organizaci mysliveckého plesu 
9. Diskuse 
10. Usnesení 
11. 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. Navrhl doplnit bod poskytnutí příspěvku 

Myslivecké společnosti Těchobuz na organizaci mysliveckého plesu. Dotázal se, zda má někdo 

k programu další doplnění nebo připomínky. Pro návrh programu hlasovali 4 zastupitelé, proti, 0, 

zdrželo se 0. Upravený program jednání byl schválen. Také se dotázal, zda má někdo připomínky 

k zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce. Žádné připomínky nebyly. 

http://www.techobuz.cz/
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2. Rozpočtové opatření č.4/2007 

Zastupitelé se seznámili s návrhem rozpočtového opatření č.4/2007, které připravil finanční 

výbor. 

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

následující usnesení: 

2007/07/54  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje rozpočtové opatření č.4/2007 

 

3. Rozpočtový výhled na roky 2008 – 2010 

Zastupitelé se seznámili s návrhem rozpočtového výhledu na roky 2008 - 2010, který 

připravil finanční výbor. 

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

následující usnesení: 

2007/07/55 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje rozpočtový výhled na roky 2008- 2010 

 

4. Rozpočtové provizórium na rok 2008 

Starosta navrhl, aby v souladu s ustanovením § 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a předpisů do schválení řádného 

rozpočtu Obce Těchobuz na rok 2008 bude Obec Těchobuz hospodařit podle rozpočtového 

provizória ve výši 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2007 na každý započatý kalendářní měsíc 

roku 2008. 

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

následující usnesení: 

2007/07/56 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje rozpočtové provizórium na rok 2008 

 

5. Rozúčtování úhrad elektrické energie a telefonních poplatků mezi výdaje rozpočtu 

a hospodářské činnosti 

Zastupitelé projednali způsob rozúčtování úhrad elektrické energie a telefonních poplatků 

mezi výdaje rozpočtu a hospodářské činnosti. 

V případě odběrného místa v čp.60 budou pro letošní rok rozúčtovány úhrady  EE 30% na 

hospodářskou činnost, zbytek na místní správu (hospodářská činnost pouze po část roku). 

V případě odběrného místa v čp.86 budou pro letošní rok rozúčtovány úhrady  EE 50% na 

hospodářskou činnost, zbytek na místní správu. 



3 

Telefonní poplatky na pevnou linku budou rozúčtovány od května 2007 rozúčtovány mezi 

místní správu a hospodářskou činnost po 50%. Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo 

se 0. Zastupitelstvo obce Těchobuz přijalo  následující usnesení: 

2007/07/57 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje rozúčtování úhrad elektrické energie a 

telefonních poplatků mezi výdaje rozpočtu a hospodářské činnosti dle výše 

uvedeného 

 

6. Změna úředních hodin Obecního úřadu Těchobuz 

V návaznosti na přizpůsobení úředních hodin Obecního úřadu Těchobuz potřebám občanů 

a v návaznosti na vznikající agendu opatrovnictvím klientů ÚSPMP Těchobuz, kdy jednotliví 

osobní partneři klientů ÚSPMP budou komunikovat s opatrovníkem, navrhl starosta od 1.1.2008 

změnu úředních hodin ze čtvrtka 19:00 – 20:00 na středu od 9:00 do 11:00 hodin. Termíny 

konání zasedání zastupitelstva obce se nemění, i nadále se bude konat v souladu s jednacím 

řádem ve čtvrtek od 19:00. 

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

následující usnesení: 

2007/07/58 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje změnu úředních hodin Obecního úřadu 

Těchobuz od 1.1.2008 

 

7. Výše úhrad za použití obecního traktoru 

Zastupitelé diskutovali o výši úhrady za použití obecního traktoru. Po sečtení nákladů na 

provoz traktoru navrhli úhradu ve výši 700,- Kč za 1 motohodinu. K částce budou připočteny 

náklady na mzdu zaměstnance v době použití traktoru. 

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

následující usnesení: 

2007/07/59 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje úhradu za použití obecního traktoru ve 

výši 700,- Kč za motohodinu. 

 

8. Příspěvek Myslivecké společnosti Těchobuz na organizaci mysliveckého plesu 

Myslivecká společnost Těchobuz požádala Obec Těchobuz o příspěvek na organizaci 

mysliveckého plesu ve výši 7 500,- Kč. Starosta navrhl příspěvek v požadované výši poskytnout. 

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

následující usnesení: 
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2007/07/60  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje příspěvek Myslivecké společnosti 

Těchobuz na organizaci mysliveckého plesu ve výši 7 500,- Kč. 

9. Diskuse 

 Zastupitelé se seznámili s návrhem nového upořádání pozemků v rámci Komplexní 

pozemkové úpravy. 

  

 

10. Souhrn usnesení 

Starosta obce přednesl souhrn přijatých usnesení: 

 

2007/07/54 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje rozpočtové opatření č.4/2007 

2007/07/55 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje rozpočtový výhled na roky 2008- 2010 

2007/07/56 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje rozpočtové provizórium na rok 2008 

2007/07/57 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje rozúčtování úhrad elektrické energie a 

telefonních poplatků mezi výdaje rozpočtu a hospodářské činnosti dle výše 

uvedeného 

2007/07/58 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje změnu úředních hodin Obecního úřadu 

Těchobuz od 1.1.2008 

2007/07/59 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje úhradu za použití obecního traktoru ve 

výši 700,- Kč za motohodinu. 

2007/07/60 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje příspěvek Myslivecké společnosti 

Těchobuz na organizaci mysliveckého plesu ve výši 7 500,- Kč. 

 

11. 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 27.12.2007 zapsal Ing. Pavel Hájek  


