Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov
konaného dne 9.2.2011

Začátek : 18,00 hodin
Přítomno : 7 členů ZO, 8 veřejnost
Josef Mašek
Roman Dibus
Martina Hadinec
Jarmila Lužová
Václav Plecitý
Ing.Tomáš Vileta
Pavel Zikmund
Program:

1. Kontrola usnesení a zápisu
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Oslavy - 650 let od první dochované písemné zmínky o Terešově
4. Doplnění členů kulturně-sociálního výboru
5. Znak obce Terešov
6. Smlouva obce se společností EKO-KOM
7. Vyhláška č.1/2011 o poplatcích
8. Vyjádření obce k havárii propustku na silnici č.II/235
9. Vstup obce do mikroregionu Radnicko
10. Návrh vymezeného zastavěného území obce Terešov
11. Letní kino v roce 2011
12. Žádost o parkování na veřejném prostranství
13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr

Zapisovatelka: Martina Hadinec
Ověřovatelé zápisu: Pavel Zikmund
Václav Plecitý
1. V úvodu jednání přivítal starosta přítomné zastupitele a konstatoval, že zasedání
je usnášeníschopné. ZO schválilo navržený program zasedání a byla provedena
kontrola zápisu a Usnesení č.1/2011 z minulého veřejného zasedání obecního
zastupitelstva ze dne 4.1.2011. HLAPRO 7,PROTI 0, ZDR 0
2. Volba zapisovatele: Martina Hadinec, volba ověřovatelů zápisu: Pavel Zikmund,
Václav Plecitý. HLA PRO 7, PROTI 0, ZDR 0

3. Oslavy Terešova - 650 Let od doložené písemné zmínky o
Terešově . Datum oslav stanoveno na 24.9.2011. Bude zažádáno o
dotace: PK – oblast kultury, Ministerstvo kultury, Grantový fond
ERA, grant Města Plzně. Vklad obce Terešov bude maximálně do
výše 40 000 Kč. Jarmila Lužová předložila předběžný návrh programu
oslav. Skladatel Aleš Březina výstižně přednesl svou představu o Kantátě, kterou
by složil pro obec Terešov a místní obyvatele a popsal její smysl. HLA PRO 7,
PROTI 0, ZDR 0
4. Kulturně-sociální výbor byl doplněn o čtyři nové členy: Mgr. Aleš Březina M.A.,
Mgr. Dagmar Viletová, Mgr. Václava Mitáčková, Mgr. Leoš Mitáček. HLA PRO 7,
PROTI 0, ZDR 0
5. ZO pověřilo Kulturně-sociální výbor o zjištění veškerých historických a
legislativních náležitostí týkajících se zřízení znaku obce Terešov.
6. Byla schválena Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
včetně Dodatku č.1 a Zplnomocnění pro firmu Becker Bohemia s.r.o. k výkonu
závazků obce vyplývajících z výše uvedené smlouvy mezi obcí Terešov a
společností EKO-KOM. HLA PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
7. ZO projednalo a odsouhlasilo Vyhlášku č.1/2011 o místních poplatcích. HLA PRO
7, PROTI 0, ZDR 0
8. ZO vypracuje vyjádření obce Terešov k havárii k propustku na silnici č.II/235.
Pokud bude vedena objízdná trasa středem obce požadujeme prozatím: úpravu a
zpevnění komunikace před i po rekonstrukci mostu, chodník na mostě, dostavění
zídky mostu. HLA PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
9. ZO odsouhlasilo vstup obce Terešov do mikroregionu Radnicko. Bude
zkontaktován starosta mikroregionu Ing. Jan Špilar HLA PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
10. Josef Mašek byl pověřen zjištěním podrobností ohledně vymezení zastavěného
území obce na stavebním odboru MÚ Rokycany. ZO vyzývá všechny zájemce o
zařazení svých parcel do intravilánu obce, aby své návrhy podali nejpozději do
příštího zasedání ZO, tj. 7.3.2011.
11. Z důvodu nastávající sezony letního kina Terešov byli předběžně osloveni
promítači: Karel Dibus, František Mrázek a Leoš Mitáček. Každý z nich musí mít
promítačské zkoušky. Brzy bude svolána porada, kde se bude projednávat výběr
filmů. Zájemci o pronájem kiosku se mohou hlásit do konce dubna 2011. ZO
schválilo záměr směny obecního pozemku p.č. 1244 za pozemek p.č. 1 (Letní kino)
v majetku Mgr. Gabriely Caltové. Obec doplatí 50 tisíc Kč. HLA PRO 7, PROTI 0,
ZDR 0
12. Na základě žádosti firmy JCM LRS Zbiroh ze dne 9.2.2011 schválilo OZ parkování
odvozní soupravy Scania na obecním pozemku za částku ve výši 10 tisíc Kč ročně.
HLA PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
13. V diskusi zazněla stížnost na volné pobíhání psů a následné znečišťování
veřejného prostranství obce. ZO upozorňuje majitele psů, aby dodržovali Obecně
závaznou vyhlášku č.3/00 o ochraně veřejného pořádku, života a zdraví obyvatel
při držení a chovu psů.
Dále byl podán návrh na hromadné vymetání komínů v obci. Obec zkontaktuje
v podzimních měsících kominickou firmu.
Zazněla připomínka na chybějící spoj do Radnic.
Opětovně bylo dotazováno na odpojení el. proudu po odstraněných nástěnkách.

Bylo obeznámeno s podáním žádosti o dotaci „Oranžové hřiště“.
Bylo upozorněno na rozpadlý kryt obecní studny u transformátoru.
Na konci diskuse byl vznesen dotaz na existenci Strategického rozvojového plánu
obce Terešov. Tento plán na období 2008-2013 je uložen na OÚ Terešov.
Debatní čtvrtky pro místní obyvatele dále pokračují každý čtvrtek v době od 16ti
do 18ti hodin.
14. ZO schválilo Usnesení č.2/2011 v následujícím znění:
1. ZO schválilo navržený program zasedání
2. ZO zvolilo zapisovatelku Martinu Hadinec a ověřovatele zápisu Václava
Plecitého a Pavla Zikmunda
3. ZO schválilo uskutečnění oslav 650ti let od první dochované písemné zmínky o
Terešově dne 24.9.2011 a maximální vklad na akci ve výši 40tisíc Kč. Bude
zažádáno o dotace: PK – oblast kultury, Ministerstvo kultury, Grantový fond
ERA, grant Města Plzně.
4. ZO schválilo doplnění Kulturně-sociálního výboru o další členy: Mgr. Aleš
Březina M.A., Mgr. Dagmar Viletová, Mgr. Václava Mitáčková, Mgr. Leoš
Mitáček.
5. ZO schválilo Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
včetně Dodatku č.1 a Zplnomocnění pro firmu Becker Bohemia s.r.o. k výkonu
závazků obce vyplývajících z výše uvedené smlouvy mezi obcí Terešov a
společností EKO-KOM.
6. ZO projednalo a odsouhlasilo Vyhlášku č.1/2011 o místních poplatcích.
7. ZO odsouhlasilo vyjádření obce Terešov k havárii k propustku na silnici
č.II/235.
8. ZO odsouhlasilo vstup obce Terešov do mikroregionu Radnicko.
9. ZO schválilo záměr směny obecního pozemku p.č. 1244 za pozemek p.č. 1
(Letní kino) v majetku Mgr. Gabriely Caltové. Obec doplatí 50 tisíc Kč.
10. ZO schválilo parkování odvozní soupravy Scania firmy JCM LRS Zbiroh na
obecním pozemku za částku ve výši 10 tisíc Kč ročně.
15. V závěru starosta poděkoval Pavlovi Kupilíkovi, Pavlovi Zikmundovi, OS Vlašťovce
a dalším zúčastněným za pomoc při organizaci a průběhu Adventu. Dále
poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil. Další veřejné zasedání je
naplánováno na 7.3.2011 od 18 hodin.

Jednání ZO Terešov bylo ukončeno ve 20:30 hodin.
Zapsala: Martina Hadinec
Ověřovatelé zápisu: Václav Plecitý, Pavel Zikmund
Starosta obce: Josef Mašek
V Terešově dne: 10.2.2011
Vyvěšeno dne: 10.2.2011
Sejmuto:

