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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/00232/09    

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č.          2/2009 

 

konaného dne 19.3.2009 v 19.00  

 

Přítomní členové zastupitelstva:  Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Jiří Hormandl, 

Ludvík Kadlec, Stanislav Mrázek 

 

Omluvení členové zastupitelstva: 0 

 

 Přítomní občané:    

 

Program: 

1. Zahájení 
2. Účetní závěrky a inventury za rok 2008 

3. Rozdělení zisku hospodářské činnosti za rok 2008 

4. Rozpočet obce Těchobuz na rok 2009 

5. Příspěvek na hospodářskou činnost 

6. Příspěvek Svazu měst a obcí Praha 

7. Příspěvek ÚSPMP Těchobuz na realizaci filmu 

8. Změna dispozičního oprávnění 

9. Pověření starosty schvalováním rozpočtových změn a opatření 

10. Vedení pokladny obce Těchobuz 

11. Projekty v roce 2009 

12. Výběrové řízení na projekt Vodovod a kanalizace Těchobuz 

13. Prodej pozemků v majetku obce 

14. Pronájem pozemků v majetku obce 

15. Diskuse 
16. Souhrn usnesení 
17. Závěr 

 

1. Zahájení 
Zasedání zastupitelstva zahájil v 19.10 starosta Pavel Hájek, přivítal přítomné a konstatoval, 

že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Seznámil 
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přítomné s připraveným programem jednání. Dotázal se, zda má někdo k programu doplnění 

nebo připomínky. Také se dotázal, zda má někdo připomínky k zápisu z minulého zasedání 

zastupitelstva obce. Žádné připomínky nebyly. 

Pro návrh programu hlasovalo 5 členů zastupitelstva, proti 0 a zdrželo se 0. Program jednání 

byl schválen. 

2. Účetní závěrky a inventury za rok 2008 
Zastupitelé se seznámili s účetní závěrkou za rok 2008. Zastupitelé byli seznámeni 

podrobně s hospodařením obce v roce 2008. Starosta přednesl návrh usnesení následujícího 

znění:  

2009/02/14 Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí účetní závěrku za rok 2008  

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato.  

Dále se zastupitelstvo seznámilo se závěry inventarizace provedené k 31.12.2008. Inventurní 

komise provedla inventuru veškerého majetku Obce Těchobuz, zkontrolovala zařazení nově 

pořízeného majetku. Inventurní komise nezjistila žádné rozdíly mezi skutečností a evidencí. 

Starosta přednesl návrh usnesení následujícího znění:  

2009/02/15 Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí závěry provedených inventarizací k 
31.12.2008 

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. 

3. Rozdělení zisku hospodářské činnosti za rok 2008 
V rámci hospodářské činnosti byl v roce 2008 vykázán zisk ve výši 9 032,42 Kč. Starosta 

navrhl převést tento zisk, který představuje hodnotu přibytého zboží na skladě Infocentra k 

31.12.2008, do fondu hospodářské činnosti. Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo 

se 0. Zastupitelstvo obce Těchobuz přijalo následující usnesení: 

2009/02/16 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje převedení zisku hospodářské činnosti za 
rok 2007 ve výši 9 032,42 Kč do fondu hospodářské činnosti 

4. Rozpočet obce Těchobuz na rok 2009 
Zastupitelé se seznámili s návrhem rozpočtu obce Těchobuz na rok 2009, který připravil 

finanční výbor. Celková výše rozpočtu je navržena na 2 800 000,- Kč. Návrh rozpočtu byl 

v souladu s platnými právními předpisy 15 dnů před jeho schválením zveřejněn na úřední desce 

Obecního úřadu Těchobuz. K návrhu rozpočtu nebyly doručeny žádné návrhy a připomínky. 

Starosta navrhl schválit předložený rozpočet. Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo 

se 0. Bylo přijato následující usnesení: 

2009/02/17 Zastupitelstvo obce Těchobuz schvaluje rozpočet obce Těchobuz na rok 2009 
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5. Příspěvek na hospodářskou činnost 
Starosta navrhl poskytnutí příspěvku na hospodářskou činnost Obce Těchobuz ve výši 

400 000,- Kč s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně, dle potřeby. Pro návrh 

hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Zastupitelstvo obce Těchobuz přijalo následující 

usnesení:  

2009/02/18 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje poskytnutí příspěvku na hospodářskou 
činnost Obce Těchobuz ve výši 400 000,- Kč  

6. Příspěvek Svazu měst a obcí Praha 
Obec Těchobuz je členem Svazu měst a obcí ČR. Členský příspěvek byl na letošní rok 

orgány svazu stanoven na 2 410,60 Kč. Starosta navrhl poskytnutí příspěvku schválit. Pro návrh 

hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Zastupitelstvo obce Těchobuz přijalo následující 

usnesení:  

2009/02/19 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje poskytnutí členského příspěvku Svazu 
měst a obcí ČR ve výši 2 410,60 Kč  

7. Příspěvek ÚSPMP Těchobuz na realizaci filmu 
Ústav sociální péče Těchobuz se na Obec Těchobuz obrátil s žádostí o poskytnutí 

příspěvku ve výši 10 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s účastí klientů ÚSPMP Těchobuz na 

natáčení filmu Malý princ. Zastupitelé navrhli požadovaný příspěvek poskytnout. Pro návrh 

hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Bylo přijato následující usnesení: 

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 

8. Změna dispozičního oprávnění 
V souvislosti se změnou účetní obce byl připraven návrh nových Zásad pro vykonávání  

dispozičního oprávnění při nakládání s finančními prostředky, se kterým se zastupitelé seznámili. 

Starosta navrhl schválit dispoziční oprávnění dle návrhu schválit. Pro návrh hlasovalo 5 

zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Bylo přijato následující usnesení: 

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

9. Pověření starosty schvalováním rozpočtových změn a opatření 
Aby bylo v průběhu roku zajištěno hospodaření obce vždy v souladu s platným rozpočtem, 

doporučovali auditoři provádějící přezkoumání hospodaření obce v minulých letech pověřit 

starostu obce provádění rozpočtových změn a opatření v omezené výši. Po delší diskuzi o 

potřebnosti tohoto opatření navrhl starosta přijmout následující usnesení: 
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2009/02/22 Zastupitelstvo pověřuje starostu obce prováděním rozpočtových změn a opatření 
do výše 100 000,- Kč na jedno rozpočtové opatření 

Pro návrh usnesení hlasovali 3 zastupitelé, proti Jiří Hormandl, zdržel se Ludvík Kadlec. 

Usnesení bylo přijato. 

10. Vedení pokladny obce Těchobuz 
Vzhledem ke změně účetní obce a v souvislosti s předchozími usneseními zastupitelstva 

obce je nutné pověřit zaměstnance obce vedením pokladny. Starosta navrhl pověřit vedením 

pokladny obce Těchobuz paní Jarmilu Mrázkovou. Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, 

zdrželo se 0. Bylo přijato následující usnesení: 

2009/02/23 Zastupitelstvo obce Těchobuz pověřuje vedením pokladny obce paní Jarmilu 
Mrázkovou 

11. Projekty v roce 2009 
Starosta seznámil zastupitele se stavem realizace projektů dle níže uvedené tabulky. 

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 a 

proplaceno
Fond Vysočiny

Územní plán obce Těchobuz 75 400 Kč 0 Kč

Žádost o dotaci 

zamítnuta, 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 223 333 Kč 134 000 Kč Žádost schválena 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
Podány žádosti, 

jedna schválena

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

2 181 887 Kč 1 679 766 Kč 77%

 Dotace na Územní plán obce Těchobuz z Programu rozvoje venkova nebyla schválena, 

v rámci celé ČR byly podpořeny pouze 2 projekty na tvorbu územních plánů, RO SZIF v Brně 

nepodpořil ani jeden územní plán. Získat jinou podporu na tvorbu územního plánu není reálné a 

vzhledem k jeho potřebnosti bude územní plán dokončen bez dotace. 

Dále byla schválena podpora projektů Vodovod a kanalizace Těchobuz a Veřejné 

komunikace a zeleň v obci Těchobuz z Programu rozvoje venkova. Dosud ale nebyly doručeny 

smlouvy o poskytnutí podpory. 

Starosta navrhl, aby bylo pokračováno v realizaci výše uvedených projektů. Pro návrh 

hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdržel se Jiří Hormandl. Bylo přijato následující usnesení: 

2009/02/24 Zastupitelstvo obce Těchobuz schvaluje realizaci projektů dle návrhu 
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12. Výběrové řízení na projekt Vodovod a kanalizace Těchobuz 
Na projekt Vodovod a kanalizace Těchobuz, kterému byla schválena podpora z Programu 

rozvoje venkova, je nutno v souladu s platnou legislativou vyhlásit výběrové řízení. S žádostí o 

cenovou nabídku za provedení výběrového řízení byly osloveny 3 firmy, z nichž hodnotící 

komise doporučila zadat realizaci výběrového řízení firmě Stavební poradna České Budějovice. 

Zastupitelé se seznámili s návrhem mandátní smlouvy a doporučili navrženou mandátní smlouvu 

uzavřít včetně udělení plné moci. 

Pro návrh hlasovali 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Bylo přijato následující usnesení: 

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 

Dále se zastupitelé seznámili s návrhem kvalifikačních a hodnotících kritérií dle návrhu a 

doporučili navržená kritéria schválit a pověřit starostu realizací výběrového řízení. 

hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdržel se Jiří Hormandl. Bylo přijato následující usnesení: 

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 

Do komise pro hodnocení nabídek, která bude rovněž plnit funkci komise pro otevírání 

obálek, byli navrženi Ing. Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Marcela Faktorová, Ing. František Mrázek 

a Ing. Jaroslav Hruška a jmenováním náhradníků bylo navrženo pověřit starostu obce. 

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Bylo přijato následující usnesení: 

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 

13. Prodej pozemků v majetku obce 
Zastupitelé se seznámili s návrhem kupní smlouvy na pozemek p.č. 207/1 a id. ½ pozemku 

p.č. 546/4, vše v KÚ Těchobuz. Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Bylo 

přijato následující usnesení: 

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 

14. Pronájem pozemků v majetku obce 
Zastupitelé se seznámili s návrhem nájemní smlouvy na zemědělské pozemky v majetku 

Obce Těchobuz, které užívá VOD Jetřichovec. Starosta seznámil zastupitele se skutečností, že 

v seznamu pozemků navržených k pronájmu VOD Jetřichovec nejsou uvedeny všechny 

pozemky, které VOD Jetřichovec užívá, např. p.p.č. 1409, 1310 a navrhl uzavření nájemní 
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smlouvy zamítnout a vypracovat nový úplný seznam parcel k pronájmu Pro návrh hlasovalo 5 

zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Zastupitelstvo obce Těchobuz přijalo následující usnesení: 

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 

15. Diskuse 
 Starosta seznámil zastupitele se stavem projekčních prací na rekonstrukci rybníků Stará pani 

a Smíchov, které měli být dokončeny již v létě 2006, ale stále nejsou. Byla projednána možnost 

vypovězení smluvních vztahů s Vodohospodářskou kanceláří Praha a výběr jiného projektanta. 

Bylo navrženo následují usnesení: 

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. 

Pro návrh usnesení hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato. 

16. Souhrn usnesení 
Starosta obce přednesl souhrn přijatých usnesení: 

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, 
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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. 

 
 

 

 

17. 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 

    Jiří Hormandl 

     

 

V Těchobuzi dne 24.03.2009 zapsal Ing. Pavel Hájek  

 
  


