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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/00392/14    

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č.          1/2014 

 

konaného dne 13.3.2014 v 19.00  

 

Přítomní členové zastupitelstva:  Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Jana Medková, Stanislav 

Mrázek,  

 

Omluvení členové zastupitelstva: Marcela Faktorová 

Omluvení členové zastupitelstva: Jiří Hormandl, Josef Vonášek 

 Přítomní občané:   Alena Hájková, Václav Vlček st. 

 

Program: 

1. Zahájení 
2. Rozpočet DSMO Mikroregionu venkov na rok 2014 
3. Příspěvky neziskovým a zájmovým organizacím a mikroregionům 
4. Projekty připravované na rok 2014  
5. Rozpočet obce Těchobuz na rok 2014 
6. Smlouvy o nájmu hrobových míst 
7. Diskuse 
8. Souhrn usnesení 
9. Závěr 

 

1. Zahájení 

Zasedání zastupitelstva zahájil v 19.02 starosta Pavel Hájek, přivítal přítomné a konstatoval, 

že je přítomna nadpoloviční většina členů 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. 

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

jednání byl schválen. 

2. Rozpočet DSMO Mikroregionu venkov na rok 2014 

Zastupitelé se seznámili s návrhem rozpočtu DSMO Mikroregionu Venkov na rok 2013 a 

starosta navrhl předložený návrh rozpočtu schválit. 

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

následující usnesení: 

2014/01/01 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje rozpočet DSMO Mikroregionu Venkov 
na rok 2014  

3. Příspěvky neziskovým a zájmovým organizacím a mikroregionům 

Starosta přeložil zastupitelstvu podklady pro úhradu členských příspěvků svazků obcí, 

kterých je Obec Těchobuz členem a s žádostmi občanských sdružení o příspěvky na činnost. 

Dále navrhl, aby o navržených příspěvcích bylo hlasováno hromadně. Všichni přítomní 

zastupitelé byli pro. Navrhl přijmout následující usnesení: 

2014/01/02  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje členský příspěvek DSMO Mikroregionu 
Venkov ve výši 1950,- Kč 

2014/01/03  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje členský příspěvek Mikroregionu 
Stražiště ve výši 6500,- Kč 

2014/01/04  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR  
ve výši 2441,20  Kč 

2014/01/05  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje příspěvek na činnost pro Farní charitu 
Pacov včetně nízkoprahového centra Spirála ve výši 5000,- Kč 

2014/01/06  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje příspěvek na činnost pro Fokus 
Vysočina ve výši 2000,- Kč 

2014/01/07  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje příspěvek na činnost pro Centrum Lada 
Pacov ve výši 1000,- Kč 

2014/01/08  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje příspěvek na činnost pro Rodinné 
centrum Sovička ve výši 1000,- Kč 

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

 

Dále starosta seznámil zastupitele s žádostmi SDH Těchobuz o poskytnutí příspěvků. 

Zaprvé se jedná o příspěvek na pořízení raftu, který byl již projednáván v loňském roce a to pod 

usnesením č. 2013/04/48. Se členy SDH Těchobuz bylo opakovaně o účelu a účelnosti pořízení 
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nafukovacího člunu diskutováno. Z diskuse vyplynulo, že člun by měl spíš než výstroj jednotky 

SDH Těchobuz sloužit k volnočasovým aktivitám členů SDH Těchobuz, popř. i k pronájmu 

jiným zájemcům. Vzhledem k výše uvedenému se nejeví jako vhodné pořizovat člun do majetku 

obce, ale starosta obce navrhuje poskytnout SDH Těchobuz příspěvek na nákup nafukovacího 

člunu do majetku SDH Těchobuz ve výši 10 000,- Kč.  

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

následující usnesení: 

2014/01/09   Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje příspěvek SDH Těchobuz na nákup 
nafukovacího člunu ve výši 10 000,- Kč 

Dále Sbor dobrovolných hasičů Těchobuz ve spolupráci s obcí Těchobuz pořádá dne 

12.4.2014 výlet občanů obce na hrad Landštejn a Českou Kanadu. Vzhledem k počtu 

přihlášených účastníků se jeví jako vhodné objednat na dopravu zájezdový autobus. 

Předpokládaná cena autobusu je do 8000,- Kč. Starosta navrhl, aby Obec Těchobuz poskytla 

SDH Těchobuz příspěvek na dílčí úhradu nákladů a dopravu na tento výlet. Starosta navrhl 

přijmout následující usnesení:  

2014/01/10  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje příspěvek na úhradu autobusu na zájezd 
pořádaný SDH Těchobuz na Českou Kanadu ve výši 5 000,- Kč 

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

4. Projekty připravované na rok 2014  

Zastupitelé se seznámili se seznamem projektů připravených k realizaci v roce 2012 včetně 

předpokládaného dotačního krytí dle níže uvedené tabulky. 

Název projektu Letošní rozpočet Dotace Stav vyřízení Název programu

Síťová bezpečnost a zálohování OÚ 

Těchobuz
85 302 Kč 51 181 Kč

Projekt dokončen a 

vyúčtován
Fond Vysočiny

Probouzení Těchobuze II. Etapa - 

interiéry
818 917 Kč 720 000 Kč Probíhá realizace Leader

Oprava venkovních omítek části jižní 

stěny čp. 87
197 810 Kč 147 000 Kč Žádost podána

Obnova památek 

prostřednictvím ORP

Oprava dešťové kanalizace 560 318 Kč 392 222 Kč Dotace schválena MMR - povodňové škody

Oprava MK u potoka Barborka 189 257 Kč 132 479 Kč Dotace schválena MMR - povodňové škody

Zázemí kulturního zařízení 176 667 Kč 106 000 Kč Žádost podána POVV 2014

Oprava a stavební úpravy polygonální 

roubené stodoly čp. 16 - II.etapa
838 588 Kč 590 000 Kč Podány žádosti MKČR a Kraj Vysočina

Rekonstrukce lesních cest 1 217 200 Kč 791 180 Kč Dohoda podepsána Program rozvoje venkova

Víceúčelový sál Těchobuz 800 580 Kč 600 000 Kč
Žádost schválena 

MAS
Leader

4 884 639 Kč 3 530 062 Kč 72%
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Starosta navrhl přijmout následující usnesení: 

2014/01/11  Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí a schvaluje realizaci projektů 
v roce 2014 dle tabulky  

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

 

Dále se zastupitelé seznámili se seznamem projektů, které jsou v některé fázi jejich přípravy 

a byli informováni o jednotlivých projektech. 

Oprava místní komunikace Těchobuz – Blatnice 

Jedná se o komunikaci přes zámecký park, kolem hřiště a přes les až na hranice katastru. 

Vzhledem k délce komunikace jsou zde vysoké celkové náklady. Získaná dotace vzhledem 

k vysokým nezpůsobilým výdajům tvoří pouze cca. 60% z celkového rozpočtu. V případě 

odmítnutí schválené dotace a nerealizování projektu není do budoucna pravděpodobné získání 

jiné podobné dotace, jelikož opravy komunikací nebudou z fondů EU. Při realizaci projektu bude 

muset obec využít k dofinancování projektu bankovního úvěru. Starosta navrhl, aby byla 

dokončena prováděcí dokumentace, zrealizováno výběrové řízení a dle jeho výsledku by došlo 

k rozhodnutí o realizaci či nerealizaci projektu. 

Revitalizace zeleně v obci Těchobuz a Revitalizace stromořadí v obci Těchobuz 

Projekty, kde u prvního je již schválená poskytnutá dotace a u druhého již došlo k akceptaci 

žádosti a schválení se očekává v průběhu jara. Výběrové řízení bude realizováno v souladu se 

zákonem pro oba projekty najednou po schválení podpory druhého projektu. Ukončení realizace 

se předpokládá v roce 2015. 

Zdroj tepla pro víceúčelový objekt čp. 87 

Původní projektový záměr na realizaci velké kotelny na kusové dřevo byl z důvodů 

vysokých pořizovacích i provozních nákladů, prostorové náročnosti i nepříliš vhodného umístění 

i systému provozu byl opuštěn a změněn na záměr realizovat zdroj tepla v technické místnosti ve 

středu objektu s největší potřebou tepla. V zásadě je možné vytápění elektrokotlem, tepelným 

čerpadlem (země/voda, nebo vzduch/voda) a/nebo kotlem na pelety. V současné fázi se jako 

nejvhodnější jeví zadání zpracování energetického posudku za účelem posouzení technické, 

ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie do objektu a po 

jeho vyhotovení dojde k rozhodnutí o pořízení zdroje tepla. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

nemovitou kulturní památku, na které nelze provést všechna opatření pro úsporu tepla, nejeví se 

zatím jako reálné získání dotace na pořízení tepelného čerpadla. 

Zateplení a výměna zdroje tepla okálu čp.78 

Nájemníky požadovaná modernizace objektu, u kterého byla dlouhodobě, již před 

prodejem obci, zanedbaná údržba a nebylo provedeno žádné energeticky úsporné opatření. 
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Předpoklad nákladů je cca 600 – 700 tis. Kč bez DPH, možnost získání dotace z Nové zelené 

úsporám (bude otevřen od 1.4.2014) cca 40%. Nezbytné pro podání žádosti i realizaci je 

vypracování projektové dokumentace a energetického posudku.  

Retenční a protierozní opatření včetně rybníka Stará paní 

Kromě obnovy rybníka Stará paní se jedná i o vybudování ekologických a stabilizačních 

vodních nádrží v obecních lesích. Probíhá příprava projektové dokumentace a čeká se na 

vyhlášení odpovídající dotační výzvy, pravděpodobně až v novém dotačním období. 

Starosta navrhl přijmout následující usnesení? 

2014/01/12  Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí a schvaluje přípravu realizace 
projektů Oprava místní komunikace Těchobuz – Blatnice, Revitalizace zeleně v 
obci Těchobuz a Revitalizace stromořadí v obci Těchobuz, Zdroj tepla pro 
víceúčelový objekt čp. 87, Zateplení a výměna zdroje tepla okálu čp.78 a Retenční a 
protierozní opatření včetně rybníka Stará paní 

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

5. Rozpočet obce Těchobuz na rok 2014 

Zastupitelé se seznámili s návrhem rozpočtu obce Těchobuz na rok 2014, který byl 

zveřejněn na úřední desce OÚ Těchobuz. Rozpočet je navržený ve výši 6 406 408,- 

Starosta navrhl přijmout následující usnesení: 

2014/01/13  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje rozpočet obce Těchobuz na rok 2014 

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

 

6. Smlouvy o nájmu hrobových míst 

Dnes jsou ke schválení zastupitelstvu předloženy návrhy pěti smluv na nájem hrobových 

míst.  

Starosta navrhl předložené smlouvy schválit a přijmout následující usnesení: 

2014/01/14 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření smlouvy o nájmu hrobového 
místa na hřbitově v Těchobuzi č. TŘ3/15/2012/30 s paní H.B. 

2014/01/15 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření smlouvy o nájmu hrobového 
místa na hřbitově v Těchobuzi č. TŘ2/21/2012/30 s panem L.T. 

2014/01/16 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření smlouvy o nájmu hrobového 
místa na hřbitově v Těchobuzi č. TŘ2/07/2012/30 s panem J.V. 

2014/01/17 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření smlouvy o nájmu hrobového 
místa na hřbitově v Těchobuzi č. TŘ1/08/2012/30 s paní M.M. 
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2014/01/18 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření smlouvy o nájmu hrobového 
místa na hřbitově v Těchobuzi č. TŘ1/09/2012/30 s paní D.B. 

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

 

 

7. Diskuse 

 Starosta seznámil zastupitele se skutečností, že o 1.1.2014 byly novelizováním nařízení vlády 

č. 37/2003 Sb. zvýšeny maximální odměny členů zastupitelstev obcí. V případě obce Těchobuz 

se změna projevila u starosty a místostarosty, jejichž odměna je dřívějším usnesením 

zastupitelstva obce navázána přímo na výše uvedené nařízení vlády. Zastupitelé podané 

informace vzali na vědomí a neměli žádné námitky. 

 

 

Dále starosta informoval zastupitele o vysoké poruchovosti a častým výpadkům telefonní 

ústředny Telefonica O2. Jednou z možného řešení je např. telefonování přes internet, nebo přes 

mobilního operátora. Tato řešení jsou i cenově výrazně výhodnější. Zastupitelé se vyjádřili pro to, 

aby pokud možno bylo na Obecní úřad zachováno číslo pevné linky. 

 

 

 

8. Souhrn usnesení 

Starosta obce přednesl souhrn přijatých usnesení: 

2014/01/01 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje rozpočet DSMO Mikroregionu Venkov 
na rok 2014 

2014/01/02 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje členský příspěvek DSMO Mikroregionu 
Venkov ve výši 1950,- Kč 

2014/01/03 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje členský příspěvek Mikroregionu Stražiště 
ve výši 6500,- Kč 

2014/01/04 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR  
ve výši 2441,20  Kč 

2014/01/05 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje příspěvek na činnost pro Farní charitu 
Pacov včetně nízkoprahového centra Spirála ve výši 5000,- Kč 

2014/01/06 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje příspěvek na činnost pro Fokus Vysočina 
ve výši 2000,- Kč 

2014/01/07 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje příspěvek na činnost pro Centrum Lada 
Pacov ve výši 1000,- Kč 

2014/01/08 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje příspěvek na činnost pro Rodinné 
centrum Sovička ve výši 1000,- Kč 

2014/01/09 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje příspěvek SDH Těchobuz na nákup 
nafukovacího člunu ve výši 10 000,- Kč 
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2014/01/10 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje příspěvek na úhradu autobusu na zájezd 
pořádaný SDH Těchobuz na Českou Kanadu ve výši 5 000,- Kč 

2014/01/11 Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí a schvaluje realizaci projektů v roce 
2014 dle tabulky 

2014/01/12 Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí a schvaluje přípravu realizace 
projektů Oprava místní komunikace Těchobuz – Blatnice, Revitalizace zeleně v 
obci Těchobuz a Revitalizace stromořadí v obci Těchobuz, Zdroj tepla pro 
víceúčelový objekt čp. 87, Zateplení a výměna zdroje tepla okálu čp.78 a Retenční a 
protierozní opatření včetně rybníka Stará paní 

2014/01/13 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje rozpočet obce Těchobuz na rok 2014 
2014/01/14 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření smlouvy o nájmu hrobového 

místa na hřbitově v Těchobuzi č. TŘ3/15/2012/30 s paní H.B. 
2014/01/15 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření smlouvy o nájmu hrobového 

místa na hřbitově v Těchobuzi č. TŘ2/21/2012/30 s panem L.T. 
2014/01/16 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření smlouvy o nájmu hrobového 

místa na hřbitově v Těchobuzi č. TŘ2/07/2012/30 s panem J.V. 
2014/01/17 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření smlouvy o nájmu hrobového 

místa na hřbitově v Těchobuzi č. TŘ1/08/2012/30 s paní M.M. 
2014/01/18 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření smlouvy o nájmu hrobového 

místa na hřbitově v Těchobuzi č. TŘ1/09/2012/30 s paní D.B. 
 

 

9. Závěr 

Starosta navrhl, aby ověřovateli zápisu byli zvoleni Stanislav Mrázek a Ludvík Kadlec. 

Všichni přítomní byli pro. Starosta obce poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva 

ve 20.20 ukončil.  

 

 

Ing. Pavel Hájek        Mgr. Jana Medková 

      starosta   místostarostka 

 

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Mrázek 

    Ludvík Kadlec 

     

     

 

V Těchobuzi dne 13.3.2014 zapsal Ing. Pavel Hájek  
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