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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/00115/09    

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č.          1/2009 

 

konaného dne 5.2.2009 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. Vyhodnocení projektů realizovaných v roce 2008 
3. Projekty připravované na rok 2009 
4. Výběr zpracovatele Lesního hospodářského plánu 
5. Vedení účetnictví obce 
6. Prodej obecních pozemků 
7. Koupě pozemků 
8. Směna pozemků 
9. Zápisy kontrolního výboru 
10. Diskuse 
11. Souhrn usnesení 
12. 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 doplnění bodu Zápisy kontrolního 

výboru. Dotázal se, zda má někdo k programu další doplnění nebo připomínky. Také se dotázal, 

zda má někdo připomínky k zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce. Žádné připomínky 

nebyly. 

http://www.techobuz.cz/
mailto:obec@techobuz.cz
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Pro upravený návrh programu hlasovali 4 členové zastupitelstva, proti 0 a zdrželo se 0. 

Program jednání byl schválen. 

2. Vyhodnocení projektů realizovaných v roce 2008 
Zastupitelé se seznámili s projekty realizovanými a dokončenými v roce 2008 dle níže 

uvedené tabulky. 

Název projektu Celkový rozpočet Dotace Stav vyřízení Název programu

Projektová dokumentace čp.87        160 000 Kč          96 000 Kč 
 Dokončeno a 

proplaceno 
Fond Vysočiny

Oprava a vybavení hasičské zbrojnice 208 328 Kč 116 000 Kč
Dokončeno a 

proplaceno
POVV 2008

Nové webové stránky Obce Těchobuz 23 926 Kč 9 570 Kč
 Dokončeno a 

proplaceno 
Fond Vysočiny

Rekonstrukce lesní cesty             

Těchobuz - Mezilesí
1 808 731 Kč 1 624 110 Kč

Provedena kontrola a 

čeká se na proplacení
Program rozvoje venkova

Zřízení kontaktního místa Czechpoint 52 000 Kč 52 000 Kč
Dokončeno a 

proplaceno
Ministerstvo vnitra ČR

Oprava pomníku padlých na návsi 15 000 Kč 11 400 Kč Dokončeno Kraj Vysočina 

2 244 059 Kč 1 899 510 Kč 85%

Starosta navrhl přijmout následující usnesení. 

2009/01/01  Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí informace o projektech 
zrealizovaných v roce 2008 a schvaluje realizaci těchto projektů 

Pro návrh usnesení hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato. 

3. Projekty připravované na rok 2009 
Zastupitelé se seznámili se seznamem projektů, které jsou připraveny k realizaci v letošním 

roce, nebo které budou v letošním roce dokončeny. 

Název projektu Celkový rozpočet Dotace Stav vyřízení Název programu

PD rybníků Stará pani a Smíchov 65 000 Kč 32 500 Kč Realizuje se OPŽP

Bernard Bolzano v Obecní knihovně 

Těchobuz (nábytek do knihovny)
70 627 Kč 49 439 Kč Dokončeno Fond Vysočiny

Územní plán obce Těchobuz 75 400 Kč 67 860 Kč
Podána žádost, ale již 

před dokončením 
Program rozvoje venkova

Stálá expozice o životě a díle Bernarda 

Bolzana
583 789 Kč 525 410 Kč Probíhá realizace Program rozvoje venkova

Oprava místní komunikace a chodníků 250 000 Kč 150 000 Kč Podána žádost POVV 2008

Kniha o historii Těchobuze 190 000 Kč 95 000 Kč
Schváleno a uzavřena 

smlouva o podpoře
Fond Vysočiny

Oprava části střechy na čp. 87 833 198 Kč 749 878 Kč
Probíhá příprava 

žádostí

Kraj Vysočina a Ministerstvo 

kultury ČR

Upgrade kontaktního místa Czechpoint 68 540 Kč 58 259 Kč
Ve spolupráci s ORP 

probíhá příprava 

žádosti

Integrovaný operační program

Kompostéry v obci Těchobuz 72 000 Kč 35 280 Kč Schválená dotace Fond Vysočiny

2 208 554 Kč 1 763 626 Kč 80%

 

Dále jsou podány žádosti o poskytnutí dotací na realizaci Vodovodu a kanalizace s ČOV a 

následnou úpravu veřejných prostranství. Informace o poskytnutí těchto dotací budou známy 

koncem února, v případě vodovodu do června. 
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Zastupitelé navrhli přijmout následující usnesení: 

2009/01/02 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje realizaci navržených projektů v roce 2009. 

Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato. 

Dále starosta navrhl přijmout následující dílčí usnesení, která jsou povinnou přílohou 

k podání žádosti o podporu: 

2009/01/03 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace z Integrovaného operačního programu E-Government v obcích – Czech 
POINT. 

2009/01/04 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje zajištění financování akce obnovy 
kulturní památky – oprava části střechy na čp. 87 v Těchobuzi. 

Pro návrhy hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení byla přijata. 

 

4. Výběr zpracovatele Lesního hospodářského plánu 
V roce 2009 končí platnost Lesního hospodářského plánu (LHP) Obecních lesů Těchobuz. 

Zákonnou povinností vlastníka lesa je nechat zpracovat nový LHP a zajistit jeho schválení. 

K podání nabídek na zpracování LHP byly osloveny firmy Lesprojekt Stará Boleslav, Lesprojekt 

Východní Čechy, LesInfo CZ České Budějovice a Lesprojekt Brno. Od prvních tří poptávaných 

firem byly doručeny ve stanoveném termínu úplné nabídky, od poslední firmy pak omluva 

z účasti v poptávkovém řízení. Cenové nabídky jednotlivých firem byly následující. 

Lesprojekt Východní Čechy 385 Kč/ha bez DPH 

Lesprojekt Stará Boleslav 450 Kč/ha bez DPH 

LesInfo CZ České Budějovice 480 Kč/ha bez DPH 

Starosta obce navrhl, aby za zpracovatele LHP byla vybrána firma s ekonomicky 

nejvýhodnější nabídkou, a to firma LesInfo CZ České Budějovice a s tímto uchazečem aby byla 

uzavřena smlouva o dílo dle návrhu. 

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

následující usnesení: 

2009/01/05  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje firmu LesInfo CZ za zpracovatele LHP 
Obecních lesů Těchobuz na roky 2010 – 2019 a uzavření smlouvy o dílo dle návrhu 

 

5. Vedení účetnictví obce 
Paní Alena Hájková, která vede účetnictví a zajišťuje veškeré ekonomické agendy obec 

požádala o ukončení pracovního poměru k 28.2.2009 z důvodu velké náročnosti a stále složitější 

a náročnější problematiky účtování obcí. Vzhledem k tomu, že v obci a okolí není žádný známý 

adept na práci obecní účetní, byla jako nejvhodnější varianta zvoleno vedení účetnictví externí 
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účetní. Byla provedena poptávka u nejbližších známých účetních a to u Ing. Jany Brožkové 

z Černovic, Ing. Růženy Hernové z Pelhřimova a Ing. Marie Trefilové z Leskovic. Zastupitelé se 

seznámili s jejich nabídkami a navrhli, aby vedením obecního účetnictví byla pověřena Ing. Marie 

Trefilová. Zastupitelé se rovněž seznámili s návrhem mandátní smlouvy. 

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

následující usnesení: 

2009/01/06  Zastupitelstvo Obce Těchobuz pověřuje vedením obecního účetnictví a funkcí 
správce rozpočtu paní Marii Trefilovou, IČO: 60660554 a schvaluje uzavření 
mandátní smlouvy s Ing. Marií Trefilovou dle návrhu 

6. Prodej obecních pozemků 
Byla doručen podepsaný návrh kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 940/21 o výměře 

31 m2 za 1085,- Kč.  

Pro návrh kupní smlouvy a prodej pozemku hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. 

Zastupitelstvo obce Těchobuz přijalo následující usnesení: 

2009/01/07  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje prodej pozemku p.č. 940/21 a uzavření 
kupní smlouvy dle návrhu 

Dále zastupitelé projednali možnost prodeje pozemku p.č. 207/1 a ideální ½ p.p.č. 546/4. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky odloučené od ostatního lesního majetku obce se 

špatnou přístupností, navrhli zastupitelé zveřejnění záměru prodeje těchto pozemků. 

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

následující usnesení: 

2009/01/08  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku 
p.č. 207/1 a ideální ½ p.p.č. 546/4 

7. Koupě pozemků 
Zastupitelé projednali možnost koupě pozemků p.č. 279/8, 279/13 a 1293 o celkové 

výměře 7251 m2. Jedná se o pozemky pod hrází rybníka Stará paní, na kterých bude realizováno 

výpustní zařízení rybníka Stará pani a po kterém vede napájecí zařízení do rybníka Smíchov. Tyto 

záležitosti nebyly majetkově vyřešeny v rámci Komplexní pozemkové úpravy, protože se jedná o 

pozemky určené k plnění funkcí lesa, které se nesměňovali, ačkoli se na většině těchto pozemků 

žádný lesní porost nenachází. Zastupitelé navrhli koupit tyto pozemky za cenu stanovenou dle 

zákona o oceňování majetku. 

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

následující usnesení: 
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2009/01/09  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje koupi pozemků p.č. 279/8, 279/13 a 
1293 o celkové výměře 7251 m2 za cenu stanovenou dle zákona o oceňován 
majetku 

8. Směna pozemků 
Zastupitelé se seznámili s možností směny části pozemku p.č. 725/1 o výměře 1954 m2 dle 

geometrického plánu č. 170-42/2008 za pozemek p.č. 241/1 o výměře 3605 m2. Zastupitelé 

navrhli zveřejnit záměr směnit tyto dva pozemky. 

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

následující usnesení: 

2009/01/10  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku 
p.č. 725/1 o výměře 1954 m2 dle GP 170-42/2008 

9. Zápisy kontrolního výboru 
Předseda kontrolního výboru předložil zastupitelstvu a přečetl zápisy z jednání kontrolního 

výboru v roce 2008 a v roce 2009. Bylo navrženo, aby zastupitelstvo vzalo předložené zápisy na 

vědomí. 

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

následující usnesení: 

2009/01/11  Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí zápisy ze zasedání kontrolního 
výboru konaných 15.11.2008, 30.12.2008 a 3.2.2009 

Ve věci nevyplaceného příspěvku Občanskému sdružení LADA zastupitelstvo přistoupilo 

na doporučení kontrolního výboru a přijalo následující usnesení: 

2009/01/12 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje proplacení nevyplaceného příspěvku 
Občanskému sdružení Lada v roce 2009 v nezměněné výši 

Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato. 

 

10. Diskuse 
 Starosta seznámil zastupitele s možností opětovného zapojení Těchobuze  do hudebního 

festivalu Pacovský poledník. V letošním roce nebude součástí řezbářská dílna, ale jednalo by se o 

zachování tradice nedělní divadelní poutě z Pacova do Těchobuze a odpoledního koncertu 

v Těchobuzi. Bylo navrženo následující usnesení: 

2009/01/13 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje zajištění financování kulturního programu 
v rámci festivalu Pacovský poledník v ceně do 10 000,- Kč 

Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato. 
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Dále se zastupitelé předběžně seznámili s návrhem územního plánu obce Těchobuz a 

neměli k němu závažnější připomínky. Po dokončení bude územní plán projednán oficiální 

cestou. 

11. Souhrn usnesení 
Starosta obce přednesl souhrn přijatých usnesení: 

2009/01/01 Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí informace o projektech 
zrealizovaných v roce 2008 a schvaluje realizaci těchto projektů 

2009/01/02 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje realizaci navržených projektů v roce 2009. 
2009/01/03 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace z Integrovaného operačního programu E-Government v obcích – Czech 
POINT. 

2009/01/04 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje zajištění financování akce obnovy 
kulturní památky – oprava části střechy na čp. 87 v Těchobuzi. 

2009/01/05 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje firmu LesInfo CZ za zpracovatele LHP 
Obecních lesů Těchobuz na roky 2010 – 2019 a uzavření smlouvy o dílo dle návrhu 

2009/01/06 Zastupitelstvo Obce Těchobuz pověřuje vedením obecního účetnictví a funkcí 
správce rozpočtu paní Marii Trefilovou, IČO: 60660554 a schvaluje uzavření 
mandátní smlouvy s Ing. Marií Trefilovou dle návrhu 

2009/01/07 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje prodej pozemku p.č. 940/21 a uzavření 
kupní smlouvy dle návrhu 

2009/01/08 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku 
p.č. 207/1 a ideální ½ p.p.č. 546/4 

2009/01/09 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje koupi pozemků p.č. 279/8, 279/13 a 
1293 o celkové výměře 7251 m2 za cenu stanovenou dle zákona o oceňován 
majetku 

2009/01/10 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku 
p.č. 725/1 o výměře 1954 m2 dle GP 170-42/2008 

2009/01/11 Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí zápisy ze zasedání kontrolního 
výboru konaných 15.11.2008, 30.12.2008 a 3.2.2009 

2009/01/12 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje proplacení nevyplaceného příspěvku 
Občanskému sdružení Lada v roce 2009 v nezměněné výši 

2009/01/13 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje zajištění financování kulturního programu 
v rámci festivalu Pacovský poledník v ceně do 10 000,- Kč 

 

12. 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 13.02.2009 zapsal Ing. Pavel Hájek  


