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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/00978/09    

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č.          7/2009 

 

konaného dne 17.12.2009 v 19.00  

 

Přítomní členové zastupitelstva:  Pavel Hájek, Jiří Hormandl, Ludvík Kadlec, Stanislav 

Mrázek 

 

Omluvení členové zastupitelstva: Marcela Faktorová 

 

 Přítomní občané:     Alena Hájková 

 

Program: 

1. Zahájení 
2. Rozpočtové opatření 

3. Rozpočtové provizorium 

4. Rozpočtový výhled 

5. Příspěvek mikroregionu Stražiště 

6. Příspěvek DSMO Mikroregionu Venkov 

7. Příspěvek Myslivecké společnosti Těchobuz 

8. Úvěr na předfinancování akcí vodovod a kanalizace 

9. Zápisy ze zasedání kontrolního a finančního výboru zastupitelstva 

10. Smlouva s novým dodavatelem elektrické energie 

11. Pronájem části pozemků p.č. 132/1 a budovy čp.87 

12. Diskuse 
13. Souhrn usnesení 
14. 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. 
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Seznámil přítomné s připraveným programem jednání. Navrhl vyřazení bodu č. 8 z projednání 

z důvodu nedoručení relevantních podkladů do data jednání zastupitelstva. 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. 

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

Program jednání byl schválen. 

2. Rozpočtové opatření 
Zastupitelé se seznámili s návrhem rozpočtového opatření č.5/2009, kterým se upravují 

rozpočtové příjmy a výdaje obce Těchobuz v roce 2009 a které připravil finanční výbor 

zastupitelstva. 

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

následující usnesení: 

2009/07/77  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2009 

3. Rozpočtové provizorium 
Zastupitelé se seznámili s návrhem rozpočtového provizoria na rok 2010, podle kterého 

bude obec Těchobuz hospodařit až do schválení řádného rozpočtu obce a které připravil finanční 

výbor zastupitelstva. 

Hospodaření obce se až o schválení řádného rozpočtu bude řídit rozpočtovým provizóriem, 

kdy budou hrazeny běžné provozní výdaje v každém započatém kalendářním měsíci do výše 1/12 

upraveného rozpočtu na rok 2009 a dále budou hrazeny investiční výdaje na realizaci vodovodu a 

kanalizace dle platných smluvních vztahů.  

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

následující usnesení: 

2009/07/78  Zastupitelstvo Obce Těchobuz rozpočtové provizórium na rok 2010 

4. Rozpočtový výhled 
Zastupitelé se seznámili s návrhem rozpočtového výhledu na roky 2010 – 2012, který 

připravil finanční výbor zastupitelstva. 

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

následující usnesení: 

2009/07/79  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje rozpočtový výhled na roky 2010 - 2012 

5. Příspěvek mikroregionu Stražiště 
Zastupitelé projednali poskytnutí členského příspěvku mikroregionu Stražiště ve výši 

6500,- Kč.  
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Pro poskytnutí příspěvku hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Zastupitelstvo obce 

Těchobuz přijalo  následující usnesení: 

2009/07/80  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje poskytnutí členského příspěvku 
mikroregionu Stražiště ve výši 6500,- Kč 

6. Příspěvek DSMO Mikroregionu Venkov 
Zastupitelé projednali poskytnutí členského příspěvku DSMO Mikroregionu Venkov ve 

výši 20,- Kč na jednoho obyvatele obce.  

Pro poskytnutí příspěvku hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Zastupitelstvo obce 

Těchobuz přijalo  následující usnesení: 

2009/07/81  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje poskytnutí členského příspěvku DSMO 
Mikroregionu Venkov ve výši 20,- Kč na jednoho obyvatele obce 

7. Příspěvek Myslivecké společnosti Těchobuz 
Myslivecká společnost Těchobuz požádala obec Těchobuz o poskytnutí příspěvku na 

úhradu hudby na mysliveckém plese v konaném v roce 2010 v Těchobuzi. Zastupitelé navrhli 

poskytnou příspěvek do výše 10 000,- Kč. 

Pro poskytnutí příspěvku hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Zastupitelstvo obce 

Těchobuz přijalo  následující usnesení: 

2009/07/82  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje poskytnutí příspěvku MS Těchobuz na 
úhradu hudby na mysliveckém plese do výše 10 000,- Kč 

8. Úvěr na předfinancování akcí vodovod a kanalizace 

9. Zápisy ze zasedání kontrolního a finančního výboru zastupitelstva 
Zastupitelstvo se seznámilo se zápisy o kontrolách provedených kontrolním a finančním 

výborem zastupitelstva obce v roce 2009. Výbory na úseku své působnosti neshledali žádné 

závažné nedostatky. Starosta navrhl přijmout následující usnesení: 

2009/07/83 Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí zápisy z kontrol provedených 
kontrolním a finančním výborem v roce 2009 

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

10. Smlouva s novým dodavatelem elektrické energie 
Zastupitelé se seznámili s výsledky výběrového řízení na nového dodavatele elektrické 

energie, provedeného v rámci mikroregionu Stražiště, kdy ekonomicky nejvýhodnější nabídku 

předložila firma Centropol Energy, a.s. Starosta navrhl přijmout následující usnesení: 

2009/07/84 Zastupitelstvo Obce Těchobuz souhlasí s uzavřením smlouvy o dodávkách 
elektřiny s firmou Centropol Energy a.s. 

Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato. 
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11. Pronájem části pozemků p.č. 132/1 a budovy čp.87 
Zastupitelé projednali návrh nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 132/1 a části budovy 

čp. 87 v Těchobuzi na uskladnění stavebního materiálu a umístění zařízení staveniště. 

Pro návrh hlasovali 3 zastupitelé, proti Jiří Hormandl, zdrželo se 0. Bylo přijato následující 

usnesení: 

2009/07/85  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje pronájem části pozemku p.č. 132/1 a 
části budovy čp. 87 a uzavření nájemní smlouvy 

12. Diskuse 
 Starosta popřál zastupitelům příjemné prožití Vánoc a šťastný a úspěšný nový rok. 

13. Souhrn usnesení 
Starosta obce přednesl souhrn přijatých usnesení: 

2009/07/77 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2009 
2009/07/78 Zastupitelstvo Obce Těchobuz rozpočtové provizórium na rok 2010 
2009/07/79 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje rozpočtový výhled na roky 2010 - 2012 
2009/07/80 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje poskytnutí členského příspěvku 

mikroregionu Stražiště ve výši 6500,- Kč 
2009/07/81 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje poskytnutí členského příspěvku DSMO 

Mikroregionu Venkov ve výši 20,- Kč na jednoho obyvatele obce 
2009/07/82 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje poskytnutí příspěvku MS Těchobuz na 

úhradu hudby na mysliveckém plese do výše 10 000,- Kč 
2009/07/83 Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí zápisy z kontrol provedených 

kontrolním a finančním výborem v roce 2009 
2009/07/84 Zastupitelstvo Obce Těchobuz souhlasí s uzavřením smlouvy o dodávkách 

elektřiny s firmou Centropol Energy a.s. 
2009/07/85 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje pronájem části pozemku p.č. 132/1 a 

části budovy čp. 87 a uzavření nájemní smlouvy 
 

14. Závěr 
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva ve 20.20 ukončil.  

 

 

Ing. Pavel Hájek        Ludvík Kadlec 

starosta   místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Mrázek 

    Jiří Hormandl 

    V Těchobuzi dne 23.12.2009 zapsal Ing. Pavel Hájek   


