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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 

Souhrn usnesení 

ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz  

konaného dne 19.03.2009 v 19.00  Č.j.: OBTECH/00232/09 

2009/02/14 Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí účetní závěrku za rok 2008 
2009/02/15 Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí závěry provedených inventarizací k 

31.12.2008 
2009/02/16 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje převedení zisku hospodářské činnosti za rok 

2007 ve výši 9 032,42 Kč do fondu hospodářské činnosti 
2009/02/17 Zastupitelstvo obce Těchobuz schvaluje rozpočet obce Těchobuz na rok 2009 
2009/02/18 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje poskytnutí příspěvku na hospodářskou činnost 

Obce Těchobuz ve výši 400 000,- Kč 
2009/02/19 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje poskytnutí členského příspěvku Svazu měst a 

obcí ČR ve výši 2 410,60 Kč 
2009/02/20 Zastupitelstvo obce Těchobuz schvaluje poskytnutí příspěvku ÚSPMP Těchobuz na 

úhradu nákladů spojených s účastí klientů ÚSPMP Těchobuz na natáčení film Malý princ 
ve výši 10 000,- Kč 

2009/02/21 Zastupitelstvo obce Těchobuz schvaluje dispoziční oprávnění pro nakládání s finančními 
prostředky obce Těchobuz 

2009/02/22 Zastupitelstvo pověřuje starostu obce prováděním rozpočtových změn a opatření do výše 
100 000,- Kč na jedno rozpočtové opatření 

2009/02/23 Zastupitelstvo obce Těchobuz pověřuje vedením pokladny obce paní Jarmilu Mrázkovou 
2009/02/24 Zastupitelstvo obce Těchobuz schvaluje realizaci projektů dle návrhu 
2009/02/25 Zastupitelstvo obce Těchobuz schvaluje uzavření mandátní smlouvy na provedení 

výběrového řízení na projekt Vodovod a kanalizace Těchobuz s firmou Stavební poradna 
České Budějovice a udělení plné moci téže firmě 

2009/02/26 Zastupitelstvo obce Těchobuz schvaluje kvalifikační a hodnotící kritéria výběrového řízení 
na projekt Vodovod a kanalizace Těchobuz a pověřuje starostu obce realizací výběrového 
řízení 

2009/02/27 Zastupitelstvo obce Těchobuz jmenuje hodnotící komisi pro veřejnou zakázku Vodovod a 
kanalizace Těchobuz ve složení Ing. Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Marcela Faktorová, Ing. 
František Mrázek a Ing. Jaroslav Hruška a pověřuje starostu jmenováním náhradníků 

2009/02/28 Zastupitelstvo obce Těchobuz schvaluje prodej pozemku p.č. 207/1 a id. ½ pozemku p.č. 
546/4 v KÚ Těchobuz za cenu 106 000,- Kč a pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy 
a realizací prodeje 

2009/02/29 Zastupitelstvo Obce Těchobuz zamítá uzavření nájemní smlouvy na pozemky nebo jejich 
části dle tabulky a pověřuje starostu vypracováním nového seznamu parcel a novým 
zveřejněním záměru pronajmou nemovitosti 

2009/02/30 Zastupitelstvo bere na vědomí informace o stavu zpracování projektové dokumentace na 
rekonstrukci rybníků Stará paní a Smíchov a pověřuje starostu jednáním s projektanty o 
urychleném dokončení PD a v případě neúspěchu jednání vypovězením smluv o dílo. 

 
Ing. Pavel Hájek        Ludvík Kadlec 

starosta  místostarosta 

 

Zastupitelé: Marcela Faktorová 

   Jiří Hormandl 

   Stanislav Mrázek  V Těchobuzi dne 24.03.2009 

http://www.techobuz.cz/
mailto:obec@techobuz.cz

