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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/01333/14    

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č.          4/2014 

 

konaného dne 30.10.2014 v 19.00  

 

Přítomní členové zastupitelstva:  Aleš Boháček, Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Marie 

Jarešová, Ludvík Kadlec, Stanislav Mrázek, Václav 

Vlček 

Omluvení členové zastupitelstva: 0 

 

 Přítomní občané:   Marie Matějů, Alena Hájková 

 

Program: 

1. Zahájení, složení slibu členů zastupitelstva obce 
2. Jednací řád zastupitelstva obce 
3. Volba starosty a místostarosty obce 
4. Zřízení výborů, volba jejich předsedů a členů 
5. Odměny členům zastupitelstva obce 
6. Rozpočtové opatření 
7. Diskuse 
8. Souhrn usnesení 
9. Závěr 

 

1. Zahájení, složení slibu členů zastupitelstva obce 

Zasedání Zastupitelstva obce Těchobuz (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 

19:10 hodin dosavadním starostou obce Pavlem Hájkem („dále jako „předsedající“). 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode 

dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula 

dne 24.10.2014, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na 

úřední desce Obecního úřadu Těchobuz zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 

dní, a to od 22.10.2014 do 30.10.2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 
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Předsedající konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva a zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. Dále seznámil přítomné s připraveným programem jednání. Dotázal se, zda má 

někdo k programu doplnění nebo připomínky. Pro návrh programu hlasovalo 7 členů 

zastupitelstva, proti 0 a zdrželo se 0. Program jednání byl schválen.  

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva 

ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že 

odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o 

obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu obce Těchobuz a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova 

„slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani 

nesložil slib s výhradou. 

2. Jednací řád zastupitelstva obce 

Předsedající seznámil zastupitele s návrhem jednacího řádu zastupitelstva obce. Jednací řád 

byl zpracován úpravou předchozích jednacích řádů zastupitelstva obce. Tyto změny byly 

podrobně popsány a zastupiteli připomínkovány. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Bylo 

tedy přistoupeno k hlasování o jednacím řádu zastupitelstva obce. Pro návrh jednacího řádu 

hlasovalo 7 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Bylo přijato následující usnesení: 

2014/04/57  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje jednací řád zastupitelstva obce 
Těchobuz 

3. Volba starosty a místostarosty obce 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Předsedající dále 

navrhl, aby žádná funkce v zastupitelstvu obce nebyla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 

zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům 

i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Bylo přijato následující usnesení: 

2014/04/58  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje zvolení jednoho místostarosty a to, že 
žádná funkce v zastupitelstvu obce nebude vykonávána jako uvolněná ve smyslu 
§ 71 zákona o obcích 

Volební strana Nezávislí kandidáti navrhla na funkci starosty Ing. Pavla Hájka. Před 

hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
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stanovisko sděleno nebylo. Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Starosta byl 

právoplatně zvolen a zastupitelstvo přijalo následující usnesení: 

2014/04/59  Zastupitelstvo Obce Těchobuz volí starostou obce Těchobuz Ing. Pavla Hájka, 
narozeného 24.6.1979, trvale bytem Těchobuz13, 395 01 Pacov 

Na funkci místostarosty navrhla volební strana Nezávislí kandidáti pana Václava Vlčka. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. 

Místostarosta byl právoplatně zvolen a zastupitelstvo přijalo následující usnesení: 

2014/04/60  Zastupitelstvo Obce Těchobuz volí místostarostou obce Těchobuz pana Václava 
Vlčka, narozeného 2.11.1954, trvale bytem Těchobuz 58, 395 01 Pacov 

Bývalá místostarostka požádala o vystavení potvrzení, že již nadále nebude vykonávat 

opatrovnictví k žádnému z klientů, jejichž záležitosti spravovala. Situace je taková, že při zvolení 

místostarostkou dne 11.11.2010 zastupitelstvo obce přijalo následující usnesení: 

2010/06/78 Zastupitelstvo Obce Těchobuz pověřuje místostarostku Obce Těchobuz Mgr. Janu 

Medkovou, narozenou xx.xx.xxxx, trvale bytem Těchobuz 14, 395 01 Pacov plněním úkolů 

vyplývající pro Obec Těchobuz z opatrovnictví nesvéprávných klientů ÚSPMP Těchobuz a/nebo 

ostatních opatrovanců Obce Těchobuz, včetně práva jednat v těchto věcech jménem Obce 

Těchobuz a činit veškeré právní úkony se svěřeným úkolem související. Dle vypracovaného 

právního posudku sice výše uvedené usnesení samo o sobě nezanikne, ale zánikem funkce 

místostarostky, ke kterému došlo zvolením nového starosty, se stane tzv. obsolentním, nemajíc 

právních účinků. Přesto bylo navrženo, aby zastupitelstvo obce zrušilo usnesení č.2010/06/78 ze 

dne 11.11.2010.  

Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Bylo přijato následující usnesení: 

2014/04/61  Zastupitelstvo Obce Těchobuz ruší usnesení zastupitelstva obce Těchobuz 
č.2010/06/78 ze dne 11.11.2010 

4. Zřízení výborů, volba jejich předsedů a členů 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor 

[§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího 

zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet 

členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní 

výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být 

členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 

117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, 
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místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na 

obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž 

finanční výbor bude mít tři členy a kontrolní výbor 5 členů. Jiný návrh podán nebyl. Před 

hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. Pro návrh hlasovali všichni členové zastupitelstva, proti žádný a 

nezdržel se nikdo. Byla přijata následující usnesení: 

2014/04/62  Zastupitelstvo Obce Těchobuz zřizuje finanční výbor zastupitelstva obce 
Těchobuz, který bude tříčlenný 

2014/04/63  Zastupitelstvo Obce Těchobuz zřizuje kontrolní výbor zastupitelstva obce 
Těchobuz, který bude pětičlenný 

 

Na funkci předsedy finančního výboru navrhl starosta obce pana Ludvíka Kadlece, za členy 

paní Marcelu Faktorovou a paní Jarmilu Mrázkovou. Pro návrh hlasovalo 7 členů zastupitelstva, 

proti žádný a nezdržel se nikdo. Bylo přijato následující usnesení: 

2014/04/64  Zastupitelstvo Obce Těchobuz volí předsedou finančního výboru pana Ludvíka 
Kadlece a jeho členy paní Marcelu Faktorovou a paní Jarmilu Mrázkovou 

 

Na funkci předsedy kontrolního výboru navrhl starosta obce pana Aleše Boháčka, za členy 

pana Stanislava Mrázka, paní Marii Jarešovou, pana Františka Heřmana a JUDr. Jana Šťástku.  

Pro návrh hlasovalo 7 členů zastupitelstva, proti 0 a nezdržel se nikdo. Bylo přijato následující 

usnesení: 

2014/04/65  Zastupitelstvo Obce Těchobuz volí předsedou kontrolního výboru pana Aleše 
Boháčka a jeho členy pana Stanislava Mrázka, paní Marii Jarešovou, pana Františka 
Heřmana a JUDr. Jana Štástku 

Dále navrhl, aby kontrolní výbor zastupitelstva byl pověřen kontrolou hospodaření v 

Obecních lesích Těchobuz ve stejném rozsahu, v jakém byl kontrolou pověřen minulý kontrolní 

výbor. Pro návrh hlasovalo 7 členů zastupitelstva, proti 0 a nezdržel se nikdo. Bylo přijato 

následující usnesení: 

2014/04/66  Zastupitelstvo Obce Těchobuz pověřuje kontrolní výbor kontrolou hospodaření 
v Obecních lesích Těchobuz 

5. Odměny členům zastupitelstva obce 

Volební strana Nezávislí kandidáti navrhla měsíční odměny zastupitelům ve výši dle nařízení 

vlády 37/2003 Sb. v platném znění pro zastupitele za výkon funkce starosty, místostarosty, 



 

5 

předsedy výboru a člena výboru zastupitelstva obce, který je zároveň zastupitelem. Odměny 

budou poskytovány od 1.11.2014. Zastupitelé se seznámili s platným zněním nařízení vlády 

37/2003 Sb., s jeho konkrétní aplikací na poměry obce Těchobuz a konkrétními odměnami za 

jednotlivé funkce. V případě změny nařízení vlády, nebo skutečností rozhodných pro stanovení 

výše odměn dle tohoto nařízení vlády dojde k automatické úpravě výše odměn. Před hlasováním 

byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 

sděleno nebylo. Bylo tedy přistoupeno k hlasování. 

 Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Bylo přijato následující usnesení: 

2014/04/67  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje měsíční odměny zastupitelům v plné 
výši stanovené nařízením vlády 37/2003 Sb. v platném znění pro zastupitele za 
výkon funkce starosty, místostarosty, předsedy výboru a člena výboru zastupitelstva 
obce, který je zároveň zastupitelem, vše s účinností od 1.11.2014 

6. Rozpočtové opatření 

Starosta navrhl, aby byl starosta obce nadále pověřen zastupitelstvem schvalováním 

rozpočtových opatření do určité výše s tím, že s těmito rozpočtovými opatřeními bude následně 

zastupitelstvo seznámeno. Po diskusi byla navržena výše pro schvalování rozpočtových 

opatřeních starostou na 300 000,- Kč a bylo navrženo přijmout následující usnesení: 

2014/04/68  Zastupitelstvo Obce Těchobuz pověřuje starostu obce schvalováním 
rozpočtových opatření v částce do 300 000,- Kč na jedno rozpočtové opatření 
s tím, že takto schválená rozpočtová opatření budou následně dána zastupitelstvu 
na vědomí 

Pro návrh hlasovalo 7 členů zastupitelstva, proti 0 a nezdržel se nikdo. Usnesení bylo 

přijato. 

 

Zastupitelé se seznámili s návrhem rozpočtového opatření č.8/2014, které je předloženo 

zastupitelstvem ke schválení. 

Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů, proti 0, zdrželo se 0. Bylo přijato následující usnesení: 

2014/04/69  Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje rozpočtové opatření č.8/2014 

Zastupitelé se seznámili s rozpočtovými opatřeními č. 7 a 9, která byla schválena v rámci 

zmocnění zastupitelstva starostou obce. Starosta přečetl nejvýznamnější položky rozpočtových 

opatření a navrhl přijmout následující usnesení: 

2014/04/70  Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí rozpočtová opatření č.7 a 9/2014 
schválená v rámci zmocnění zastupitelstva starostou obce 

Pro návrh hlasovalo 7 členů zastupitelstva, proti 0 a nezdržel se nikdo. Usnesení bylo 

přijato. 



 

6 

 

7. Diskuse 

 Starosta informoval o tom, že dnešního dne byla uzavřena smlouva o dílo s vítězným 

uchazečem KHL-EKO a.s. na realizaci projektu Revitalizace stromořadí v obci Těchobuz a 

rovněž byla doručena na Státní fond životního prostředí k vydání rozhodnutí o poskytnutí 

dotace. Výběrové řízení na druhý projekt Revitalizace zeleně v obci Těchobuz probíhá, jsou 

podány nabídky a zastupitelé byli seznámeni s průběžnými poznatky hodnotící komise. 

Dále starosta informoval, že v tomto týdnu došlo k poškození živičného povrchu místní 

komunikace Těchobuz-Mezilesí a porostů na přilehlých lesních pozemcích nevhodnou a 

neodbornou činností těžařů pracujících pro vlastníky lesních pozemků v KÚ Velký Ježov. 

Možnost skládkování dřeva na pozemcích obce nebyla s obcí vůbec konzultována, přes 

opakované výzvy dosud nedošlo k jednání s vlastníkem ani s majitelem těžařské firmy. Bylo 

odsouhlaseno, že pokud nebude neprodleně zjednána náprava, bude kontaktována Policie ČR. 

Zastupitelé byli informováni o postupu prací na víceúčelovém sálu v čp. 87. Práce se chýlí 

ke konci a v listopadu budou dokončeny. Dále byly diskutovány záležitosti ohledně úklidu na 

hřbitově a další provozní záležitosti. 

8. Souhrn usnesení 

Starosta obce přednesl souhrn přijatých usnesení: 

2014/04/57 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Těchobuz 
2014/04/58 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje zvolení jednoho místostarosty a to, že 

žádná funkce v zastupitelstvu obce nebude vykonávána jako uvolněná ve smyslu 
§ 71 zákona o obcích 

2014/04/59 Zastupitelstvo Obce Těchobuz volí starostou obce Těchobuz Ing. Pavla Hájka, 
narozeného 24.6.1979, trvale bytem Těchobuz13, 395 01 Pacov 

2014/04/60 Zastupitelstvo Obce Těchobuz volí místostarostou obce Těchobuz pana Václava 
Vlčka, narozeného 2.11.1954, trvale bytem Těchobuz 58, 395 01 Pacov 

2014/04/61 Zastupitelstvo Obce Těchobuz ruší usnesení zastupitelstva obce Těchobuz 
č.2010/06/78 ze dne 11.11.2010 

2014/04/62 Zastupitelstvo Obce Těchobuz zřizuje finanční výbor zastupitelstva obce 
Těchobuz, který bude tříčlenný 

2014/04/63 Zastupitelstvo Obce Těchobuz zřizuje kontrolní výbor zastupitelstva obce 
Těchobuz, který bude pětičlenný 

2014/04/64 Zastupitelstvo Obce Těchobuz volí předsedou finančního výboru pana Ludvíka 
Kadlece a jeho členy paní Marcelu Faktorovou a paní Jarmilu Mrázkovou 

2014/04/65 Zastupitelstvo Obce Těchobuz volí předsedou kontrolního výboru pana Aleše 
Boháčka a jeho členy pana Stanislava Mrázka, paní Marii Jarešovou, pana Františka 
Heřmana a JUDr. Jana Štástku 

2014/04/66 Zastupitelstvo Obce Těchobuz pověřuje kontrolní výbor kontrolou hospodaření 
v Obecních lesích Těchobuz 

2014/04/67 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje měsíční odměny zastupitelům v plné výši 
stanovené nařízením vlády 37/2003 Sb. v platném znění pro zastupitele za výkon 
funkce starosty, místostarosty, předsedy výboru a člena výboru zastupitelstva obce, 
který je zároveň zastupitelem, vše s účinností od 1.11.2014 
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2014/04/68 Zastupitelstvo Obce Těchobuz pověřuje starostu obce schvalováním rozpočtových 
opatření v částce do 300 000,- Kč na jedno rozpočtové opatření s tím, že takto 
schválená rozpočtová opatření budou následně dána zastupitelstvu na vědomí 

2014/04/69 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje rozpočtové opatření č.8/2014 
2014/04/70 Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí rozpočtová opatření č.7 a 9/2014 

schválená v rámci zmocnění zastupitelstva starostou obce 
 

9. Závěr 

Starosta jmenoval ověřovateli zápisu Aleše Boháčka a Ludvíka Kadlece. Zápis provede 

starosta Pavel Hájek. Všichni přítomní byli pro. Starosta obce poděkoval přítomným za účast a 

zasedání zastupitelstva ve 20.30 ukončil.  

 

 

Ing. Pavel Hájek        Václav Vlček 

      starosta   místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Aleš Boháček 

    Ludvík Kadlec 

        

V Těchobuzi dne 5.11.2014 zapsal Ing. Pavel Hájek   
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