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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 6.8.2009 v 19.00 

Č.j.: OBTECH/00638/09 

2009/04/45 Zastupitelstvo obce Těchobuz projednalo a v souladu s § 54 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, ověřilo a vydává územní plán Těchobuz 

2009/04/46 Zastupitelstvo obce Těchobuz souhlasí s bezúplatným převodem pozemků 
p.č. 1033 a 1039 v KÚ Těchobuz z majetku ČR – PF ČR do majetku Obce 
Těchobuz dle zákona 95/1999 Sb. 

2009/04/47 Zastupitelstvo obce Těchobuz schvaluje příspěvek MO ČRS Těchobuz ve 
výši 40 000,- Kč 

2009/04/48 Zastupitelstvo obce Těchobuz schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 
pronájem rybníků v majetku obce a pozemků pod těmito i nově navrženými 
rybníky a dalšími opatřeními se společností Obnova biotopu rybníků 
v Čechách a na Moravě, o.p.s. a pověřuje starostu uzavřením nájemní 
smlouvy dle časové potřeby 

2009/04/49 Zastupitelstvo obce Těchobuz schvaluje vypracování projektové 
dokumentace na opravu místních komunikací a mostu poškozených 
povodněmi 

2009/04/50 Zastupitelstvo obce Těchobuz vylučuje zájemce Viamont DSP a.s. z dalšího 
hodnocení v užším výběrovém řízení Vodovod a kanalizace Těchobuz a 
Veřejné komunikace zeleň v obci Těchobuz z důvodu nesplnění kvalifikace 
tohoto zájemce a pověřuje Stavební poradnu spol. s r.o. pokračováním 
výběrového řízení dle pověření v návrhu rozhodnutí 

2009/04/51 Zastupitelstvo obce Těchobuz schvaluje uzavření mandátní smlouvy 
s Luďkem Hovorkou na organizování výstav v Galerii Bernarda Bolzana 

2009/04/52 Zastupitelstvo obce Těchobuz schvaluje přijetí finančního příspěvku ve výši 
40 000,- Kč na odstranění povodňových škod od obce Horky u Čáslavi 

2009/04/53 Zastupitelstvo obce Těchobuz schvaluje zahájení realizace akce Vodovod 
Těchobuz a pověřuje starostu předáním staveniště a organizací zahájení 
prací 

2009/04/54 Zastupitelstvo obce Těchobuz schvaluje zveřejnit záměr prodeje p.p.č. 1268 
v KÚ Těchobuz 

2009/04/55 Zastupitelstvo obce Těchobuz schvaluje rozpočtové opatření č.2/2009 
 

Ing. Pavel Hájek        Ludvík Kadlec 

starosta  místostarosta 

 

Zastupitelé: Marcela Faktorová 

   Stanislav Mrázek   V Těchobuzi dne 14.08.2009 

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

