Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Terešov
konaného dne 7.12.2010
Začátek : 18,00 hodin
Přítomno : 7 členů OZ, 4 veřejnost
Josef Mašek
Roman Dibus
Ing.Tomáš Vileta
Pavel Zikmund
Václav Plecitý
Martina Hadinec
Jarmila Lužová
Program :
1. Kontrola usnesení a zápisu
2. Veřejná telefonní stanice
3. Obecní webové stránky
4. SÚS Rokycany
5. Komunikace středem obce
6. Požární zbrojnice
7. Parkování na veřejném prostranství
8. Obecní zaměstnanec
9. Vandalismus v obci
10. Schválení záměru prodeje obecního pozemku
11. Rozpočet obce Terešov
12. Inventura obecního majetku
13. Účet v KB Rokycany
14.Diskuse a závěr

Zapisovatel : Martina Hadinec
Ověřovatelé zápisu : Václav Plecitý, Pavel Zikmund

1. V úvodu jednání byl schválen program zasedání, zapisovatel a
ověřovatelé zápisu.
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Byla provedena kontrola zápisu a usnesení č.2/2010z minulého
veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 17.11.2010.
2. Bylo odsouhlaseno zrušení veř. tel. stanice na Bílé Skále č.p.16. Bude
odeslán dopis na Telefonica O2. HLA PRO 7 ZDR 0 PROTI 0
3. Místostarosta Roman Dibus přečetl darovací smlouvu mezi obcí
Terešov a OS Vlašťovka. HLA PRO 7 ZDR 0 PROTI 0
4. Ze SÚS Rokycany přišlo vyjádření, že je nutné se k uvedeným
problémům vrátit v jarních měsících, kdy bude dotvářen finanční plán
nákladů na činnost SÚS Rokycany.
5. Získáváme k danému problému veškeré informace. Bude žádáno o
výpis z katastru nemovitostí ke zjištění vlastníka.
6. Ze třech došlých cenových nabídek byla vybrána a odsouhlasena
nabídka firmy Aleš Hejret. HLA PRO 7 ZDR 0 PROTI 0
7. Zastupitelstvo vzalo na vědomí nutnost změn ve Vyhlášce o
poplatcích. Do příštího zasedání Roman Dibus připraví návrh nové
vyhlášky.
8. Obecní zaměstnanec pro úklid v obci uvažován. Do příští schůze
zjištění bližších informací.
9. Stížnost na vandalismus chovanců - učňů VÚM Terešov byla odeslána,
čeká se na odpověď.
10.Byl schválen záměr prodeje obecního pozemku č.1310 v k.ú. Terešov.
Žádost byla předložena. HLA PRO 7 ZDR 0 PROTI 0
11. Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtu obce
Terešov na rok 2011, který byl přijat. HLA PRO 7 ZDR 0 PROTI 0
12.Inventura obecního majetku bude provedena 15.12.2010 od 18,00
hodin.
13.Zrušení bankovního účtu č.: 2028381/0100 u KB a.s. odsouhlaseno.
HLA PRO 7 ZDR 0 PROTI 0
14.V diskuzi zazněla připomínka k odpojení el.vedení, které zůstalo po
odstraněných světelných nástěnkách. K odpojení bude pozvána
oprávněná firma. V závěru zasedání starosta obce poděkoval
přítomným za účast a další veřejné zasedání obecního zastupitelstva
bylo stanoveno na 4.1.2011 od 18,00 hodin.
Usnesení č.3/2010:
1. Obecní zastupitelstvo (dále OZ) schválilo program zasedání a provedlo
kontrolu zápisu a usneseni č.2/2010 ze dne 17.11.2010.
2. OZ odsouhlasilo zrušení veřejné tel. stanice na Bílé Skále
3. OZ schválilo smlouvu mezi obcí Terešov a OS Vlašťovka
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4. OZ odsouhlasilo cenovou nabídku firmy Aleš Hejret
5. OZ schválilo záměr prodeje obecního pozemku č. 1310 v k.ú. Terešov
(ostatní plocha 556 m2), který je majetkem obce Terešov. Cena byla
stanovena 40,-Kč/m2
6. OZ schválilo návrh rozpočtu obce Terešov na rok 2011
7. OZ odsouhlasilo zrušení bankovního účtu č.: 2028381/0100 u KB a.s.
Přílohy: Darovací smlouva s OS Vlašťovka
Návrh rozpočtu obce Terešov na rok 2011
Jednání zastupitelstva obce skončilo v 19,30 hod.
Zapsala: Martina Hadinec
Ověřovatelé zápisu: Václav Plecitý
Pavel Zikmund
Starosta obce: Josef Mašek
V Terešově dne 7.12.2010
Vyvěšeno dne 10.12.2010
Sejmuto:
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Příloha č.1

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 628 a následujících zákona č. 40/1964 Sb.,
Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany
1. Dobročinný spolek terešovský Vlašťovka, občanské sdružení
sídlo Terešov 29
IČO 22723382
DIČ CZ 22723382
zastoupený Václavou Mitáčkovou, předseda
(dále jen „Dárce“) na straně jedné
a
2. obec Terešov
sídlo obecní úřad Terešov 112
IČO 00519693
zastoupený Romanem Dibusem, místostarostou
(dále jen „Obdarovaný“) na straně druhé
uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto

darovací smlouvu

Článek 1
Předmět smlouvy
1. Dárce na základě této smlouvy dobrovolně přenechává obdarovanému
internetovou doménu „teresov.cz“ (dále jen „dar“) a obdarovaný tento dar dobrovolně
přijímá.
2.

Převod výše uvedeného daru bude zahájen prostřednictvím registrátora domén, do 5 dnů
po podpisu této smlouvy.
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Článek 2
Účel smlouvy
1. Dárce přenechává dar obdarovanému za účelem: v zájmu obce Terešov
2. Obdarovaný se zavazuje, že použije dar výhradně ke stanovenému účelu v tomto bodu
uvedeném.
3. Dárce s obdarovaným se dohodli na následujícím:
- stránky umístněné na doméně teresov.cz obdarovaným budou obsahovat na hlavní
stránce link na nové stránky dárce umístněné na adrese http://vlastovka.org/
- bude zachována stávající funkčnost kontaktní mailové adresy dárce
vlastovka@teresov.cz (možná dohoda o termínu na jak dlouho, předpokládáme alespoň
6 měsíců)
- změna vlastníka daru nebude mít vliv na stávající poddomény, a to jmenovitě tyto:
masek.teresov.cz, mach.teresov.cz, autodily.teresov.cz (možná dohoda o termínu na
jak dlouho, předpokládáme alespoň 6 měsíců)

Článek 3
Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny se
řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o jednom listu, z nichž dárce obdrží jeden
výtisk a obdarovaný jeden výtisk.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, uzavřeli jí po
vzájemném projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsali ji v tísni a
ani za nápadně nevyhovujících podmínek.

V ………….. dne ………………
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…………………………………………...
dárce
příloha č.2

………………………………………..
obdarovaný

Návrh rozpočtu Obce Terešov na rok 2011 ( v tis.Kč)

Příjmy 2011:

07 – kultura
3313 – kina
2111 – příjmy z tržeb………………………………. 70,0 Kč

08 – vnitřní správa
6171 – místní správa
2131 – příjmy z pronájmu pozemků…………………. 12,0 Kč
2132 – příjmy z pronájmu nemovitostí……...……….. 25,0 Kč
3111 – příjmy z prodeje pozemků…………………… 22,0 Kč

12 /--/ 1111 – daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti…..…… 200,0 Kč
1112
„
„
„ „ ze sam.výděl.čin...………… 7,0 Kč
1113
„
„
„ „ z kapit.výnosů ……………… 26,0 Kč
1121
„
„ právn.osob
……………….… 680,0 Kč
1511
„ z nemovitostí……….………….……….….. 300,0 Kč

1341 Poplatky ze psů ………………………….…………...

3,0 Kč

4111 dotace na Sčítání lidu……………………………..…… 2,79
4112 dotace z KÚ Plzeň.kraje na provoz….…………….….….79,0 Kč

12 / 6310 / 2141 příjmy z úroků……………………………..……...

celkem ……………………………………………………..

1,0 Kč

1.427,79 Kč
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Výdaje 2011:
01 – vodní hospodářství
2310 – pitná voda
5139 – materiál ……………………………………

5,0 Kč

2321 – ČOV
5171 – opravy a údržba …………………………….. 70,0 Kč

3722 – odvoz kom.odpadu
5169 – služby…………..………………………..…. 40,0 Kč
03 – doprava
2212 – silnice,posyp,čištění
5169 – služby…….…………………………………..30,0 Kč
2221 - veřejná silnič,doprava
5169- služby/Hrouda/……………………..………….4,6 Kč
05 – školství
3113 – MŠ
5321 – NIV náklady……………………………………. 2,0 Kč
3113 – ZŠ
5321 – NIV náklady……………….……………..… 105,0 Kč
.
07 – kultura
3313 – kina
5021 – mzdy zaměstnanců…………..……………….. 15,0 Kč
5139 – materiál ............................................................ 1,0 Kč
5154 – el.energie…………………………..……… 21,0 Kč
5161 – poštovné.......................................................... 6,0 Kč
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5164 – nájemné……………………………………… 1,5 Kč
5169 – ostatní služby ……………..………………… 53,0 Kč
5171 – oprava a údržba………………………...……. 5,0 Kč
5173 – cestovné …………………………..………
3,0 Kč
08 – vnitřní správa
5512 – požární ochrana
5492 – peněžní dary …………………………………… 10,0 Kč
6112 – obecní zastupitelstvo
5023 – odměny členů……………………..……....…..223,0 Kč
5032 – zdrav.poj. ……………………………………. 20,0 Kč

6171 – místní správa
5021 – mzdy zaměstnanců……….………………… 60,0 Kč
5031 – odvod SP........................................................ 5,5 Kč
5032 – odvod ZP ....................................................... 15,0 Kč
5136 – knihy,tiskoviny……………..……………… 1,0 Kč
5137 – DDHM ………………………………………. 5,0 Kč
5139 – nákup materiálu…………………………….. 15,0 Kč
5154 – el.energie………………………………….. 55,0 Kč
5161 – poštovné………………………………….. .
2,5 Kč
5162 – telefon……………………..………………… 40,0 Kč
5163 – služby peněž.ústavů………..………………. 30,0 Kč
5169 – ostatní služby……………….……………… 50,0 Kč
5171 – oprava a údržba …………………….……… 50,0 Kč
5175 – pohoštění ……………………………………… 5,0 Kč

09 – práce a sociální věci
4319 – péče o staré občany
5169 –ost.služby /dovoz obědů/……………………… 6,0 Kč
5175 – dárkové balíčky……………….………………. 2,0 Kč
4339 – péče o rodiny
5175 – Mikuláš.bal. ......................................................2,0 Kč
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10 – místní hospodářství
3631 – veřejné osvětlení
5154 – el.energie………………………….…………105,0 Kč
3745 – péče o vzhled obce
5139 – nákup materiálu …………………….…………30,0 Kč
5156 – PHM………………………….…...…….…..…10,0 Kč
5169 – služby..............................................................., 20,0 Kč
5171 – oprava a údržba……...……………………….. 6,0 Kč
6402 - Finanční vypořádání minulých let
5366 – vratky nevyčerp.dotace – volby………….………….. 15,51 Kč

celkem……………………………………………………...…

1.135,61 Kč
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