
1 

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/00903/09    

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č.          6/2009 

 

konaného dne 19.11.2009 v 19.00  

 

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

Ludvík Kadlec, Stanislav Mrázek 

 

Omluvení členové zastupitelstva: 0 

 

 Přítomní občané:   Alena Hájková 

 

Program: 

1. Zahájení 
2. Rozpočtové opatření 
3. Prezentace obce v turistickém průvodci 
4. Prodej a darování nemovitostí v KÚ Těchobuz 
5. Mikulášské balíčky pro klienty ÚSPMP Těchobuz 
6. Vánoční balíčky pro důchodce 
7. Diskuse 
8. Souhrn usnesení 
9. Závěr 

 

1. Zahájení 
Zasedání zastupitelstva zahájil v 19.00 starosta Pavel Hájek, přivítal přítomné a konstatoval, 

že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Seznámil 

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. 

http://www.techobuz.cz/
mailto:obec@techobuz.cz
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2. Rozpočtové opatření 
Zastupitelé se seznámili s návrhem rozpočtového opatření č.4/2009. Kterým se rozpočtové 

příjmy i výdaje zvyšují o 2 939 600,- Kč 

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Zastupitelstvo obce Těchobuz 

přijalo  následující usnesení: 

2009/06/70  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje rozpočtové opatření č.4/2009 

3. Prezentace obce v turistickém průvodci 
Starosta seznámil zastupitele s nabídkou nakladatelství Soukup a David na zveřejnění 

prezentace obce v připravovaném vydání turistického průvodce po Pelhřimovsku. Prezentace za 

cenu 10 000,- včetně DPH Kč a jednu vstupenku do galerie zdarma by obsahovala 1 celou stranu 

o obci, dále 20 výtisků průvodce zdarma a 30% slevu na veškerou produkci nakladatelství.  

Pro objednání prezentace obce Těchobuz v „zelené edici“ Průvodců po Čechách, Moravě a 

Slezsku nakladatelství Soukup a David hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Bylo přijato 

následující usnesení: 

2009/06/71  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje objednání prezentace obce Těchobuz v 
„zelené edici“ Průvodců po Čechách, Moravě a Slezsku nakladatelství Soukup a 
David 

4. Prodej a darování nemovitostí v KÚ Těchobuz 
Jedná se o vzájemné vypořádání pozemkové držby mezi obcí Těchobuz. Podle  

geometrického plánu č. 171-1/2009 se jedná o díl „a“ o výměře 281 m2 oddělený od pozemku 

par. č. 1034 a sloučený do pozemku par. č. 1410 a díl „b“ o výměře 98 m2 oddělený od pozemku 

par. č. 1113 a sloučený do pozemku par. č. 1413 v k. ú. a obci Těchobuz. Oba pozemky se 

nacházejí pod místní komunikací u brodu v zámeckém parku. Dále se jedná o pozemky pod hrází 

obecního rybníku, kdy po hrázi vede krajská silnice a pozemek par. č. 936/10 ostatní plocha, 

silnice o výměře 717 m2 je v majetku kraje (hráz rybníka je stavba a druhá část hráze je na 

pozemku st. par. č. 161 společný dvůr, zastavěná plocha a nádvoří v majetku obce). Uvedené 

pozemky jsou v majetku kraje užívané obcí a obec by je z tohoto důvodu ráda získala do 

vlastnictví. Naopak kraji je nabízen převod pozemku st. par. č. 149 společný dvůr, zastavěná 

plocha, na kterém je postavena garáž ve vlastnictví kraje a ve správě PO kraje s názvem Ústav 

sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvková organizace.  

Starosta navrhl přijmout následující usnesení: 

2009/06/72 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje nabýt darem díl „a“ o výměře 281 m2 

oddělený geometrickým plánem č. 171-1/2009 z pozemku par. č. 1034 a sloučený 
do pozemku par. č. 1410, díl „b“ o výměře 98 m2 oddělený geometrickým plánem 
č. 171-1/2009 z pozemku par. č. 1113 a sloučený do pozemku par. č. 1413 a 
pozemek par. č. 936/10 ostatní plocha, silnice o výměře 717 m2 v k. ú. a obci 
Těchobuz z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Těchobuz 
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2009/06/73 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje převést darem pozemek st. par. č. 149 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Těchobuz z vlastnictví 
obce Těchobuz do vlastnictví kraje Vysočina 

Pro návrh usneseních hlasovalo 5 zastupitelů,, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení byla přijata. 

5. Mikulášské balíčky pro klienty ÚSPMP Těchobuz 
Starosta navrhl provést nákup mikulášských balíčků pro klienty ÚSPMP Těchobuz v počtu 

69 ks v ceně za jeden balíček do 100,- Kč. 

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

2009/06/74 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje nákup mikulášských balíčků 
pro klienty ÚSPMP Těchobuz v celkové ceně do 6 900,- Kč 

 

6. Vánoční balíčky pro důchodce 

Starosta navrhl nakoupit vánoční balíčky pro důchodce starší 75 let v obci a bývalé občany 

Těchobuze žijící v sociálních zařízeních mimo obec v ceně do 500,- Kč za balíček. Celkem by 

bylo pořízeno 9 balíčků. Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Bylo přijato toto 

usnesení: 

2009/06/75 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje nákup 9 vánočních balíčků 
pro důchodce starší 75 let v obci a bývalé občany Těchobuze žijící v 
sociálních zařízeních mimo obec v ceně do 500,- Kč za balíček. 

7. Diskuse 
Zastupitelstvo projednalo koupi pozemku p.č. 1046/2 dle geometrického plánu 178-

20/2009. Pro koupi pozemku dle předložené kupní smlouvy hlasovalo 5 zastupitelů, proti 0, 

zdrželo se 0. Bylo přijato následující usnesení:  

2009/06/76 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje koupi pozemku dle GP 178-20/2009 p.č. 
1046/2 v KÚ Těchobuz o výměře 899 m2 za cenu 11 040,- Kč 

 

Starosta seznámil zastupitele s postupem prací na výstavbě vodovodu a kanalizace v obci. U 

vodovodu je vybudováno jímání vody a přívod vody od jímání až do obce. U kanalizace je 

vybudován kanalizační přivaděč od budoucí ČOV do obce. Práce budou pokračovat budování 

řadů, stok a přípojek v obci 

Jiří Hormandl se dotazoval na zajištění financování akcí. Starosta mu sdělil předpokládané 

finanční objemy jednotlivých akcí, objemy získaných a přislíbených dotací. Dále informoval o 

probíhajících jednáních o zajištění finančních prostředků na spolufinancování a předfinancování 

těchto akcí, které bude zajištěno formou bankovního nebo obchodního úvěru. 
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8. Souhrn usnesení 
Starosta obce přednesl souhrn přijatých usnesení: 

2009/06/70 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje rozpočtové opatření č.4/2009 

2009/06/71 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje objednání prezentace obce 

Těchobuz v „zelené edici“ Průvodců po Čechách, Moravě a Slezsku 

nakladatelství Soukup a David 

2009/06/72 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje nabýt darem díl „a“ o výměře 281 

m2 oddělený geometrickým plánem č. 171-1/2009 z pozemku par. č. 1034 a 

sloučený do pozemku par. č. 1410, díl „b“ o výměře 98 m2 oddělený 

geometrickým plánem č. 171-1/2009 z pozemku par. č. 1113 a sloučený do 

pozemku par. č. 1413 a pozemek par. č. 936/10 ostatní plocha, silnice o 

výměře 717 m2 v k. ú. a obci Těchobuz z vlastnictví kraje Vysočina do 

vlastnictví obce Těchobuz 

2009/06/73 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje převést darem pozemek st. par. č. 

149 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Těchobuz z 

vlastnictví obce Těchobuz do vlastnictví kraje Vysočina 

2009/06/74 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje nákup mikulášských balíčků pro 

klienty ÚSPMP Těchobuz v celkové ceně do 6 900,- Kč 

2009/06/75 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje nákup 9 vánočních balíčků pro 

důchodce starší 75 let v obci a bývalé občany Těchobuze žijící v sociálních 

zařízeních mimo obec v ceně do 500,- Kč za balíček. 

2009/06/76 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje koupi pozemku dle GP 178-

20/2009 p.č. 1046/2 v KÚ Těchobuz o výměře 899 m2 za cenu 11 040,- Kč 

 

9. 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 Těchobuz dne 27.11.2009 zapsal Ing. Pavel Hájek


