Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov
konaného dne 1.3.2011

Začátek : 18,00 hodin

Přítomno : 7 členů ZO, 2 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. Znak obce Terešov
5. Veřejná vyhláška - vymezení zastavěného území obce Terešov
6. Vyhláška obce Terešov č.2/2011
7. Letní kino
8. Kronika obce Terešov
9. Zemědělské obecní pozemky
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr

Zapisovatelka: Martina Hadinec
Ověřovatelé zápisu: Jarmila Lužová
Ing. Tomáš Vileta

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.2/2011 z minulého veřejného zasedání obecního
zastupitelstva ze dne 9.2.2011. HLA PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
2.
Volba zapisovatele: Martina Hadinec, volba ověřovatelů zápisu: Jarmila
Lužová, Ing.Tomáš Vileta. HLA PRO 7, PROTI 0, ZDR 0

3. Nové informace týkajících se oslav Terešova - 650 Let od doložené písemné
zmínky o Terešově, jejichž datum je stanoveno na 24.9.2011 jsou následující:
žádosti o dotace byly odeslány, skákací hrad se pokusí zajistit TJ Sokol Terešov,
MS Tisové hory Terešov přislíbilo finanční příspěvek, OS Vlašťovka zhotoví
brožury. Podle výše uznané dotace se uvažuje o zakoupení upomínkových
předmětů a o zajištění ohňostroje Pavlem Zikmundem. O občerstvení by se
postaral Štěpán Beneš, popř. nájemce kiosku. V rámci oslav by byl oceněn
zasloužilý člen SDH.
4. Člen kulturního výboru Mgr. Aleš Březina M.A. seznámil ZO s aktuálním stavem
v záležitosti tvorby obecního znaku. Do příštího zasedání budou předloženy finální
návrhy znaku obce, které budou vyvěšeny, aby se obyvatelé obce Terešov mohli
podílet na jeho výběru. Bude usilováno o oficiální obecní znak uznaný
parlamentem ČR.
5. Na zasedání byla projednána a schválena Veřejná vyhláška vymezení zastavěného
území obce Terešov. Mapa zastavěného území obce Terešov, kde je zakreslen
současný stav je k nahlédnutí na OÚ. HLAPRO 7,PROTI 0, ZDR 0
6. Předsedkyně výboru životního prostředí Martina Hadinec předložila návrh
Vyhlášky obce Terešov č. 2/2011 – Obecně závazná vyhláška obce Terešov o
ochraně veřejné zeleně a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
Návrh byl projednán a schválen. Vyhláška obce Terešov č. 2/2011 nabývá
účinnosti dnem 19. března 2011. Tímto se ruší „Obecně závazná vyhláška obce
Terešov č. 1/99 o udržování čistoty a pořádku a řádného vzhledu na území obce
Terešov“ ze dne 1. prosince 1999 a dále se ruší „Obecně závazná vyhláška č. 3/00
jejímž účelem je ochrana veřejného pořádku, života a zdraví obyvatel při držení
psů“. HLA PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
7. Bylo diskutováno o Letním kině, do příští schůze zjistíme více podrobností
týkajících se směny pozemků. Bude naplánovaná porada starosty ohledně výběru
filmů pro sezonu léto 2011.
8. Pavel Zikmund osloví Irenu Tyslovou, jestli by pokračovala v zápisech do Kroniky
obce Terešov.
9. Ing.Tomáš Vileta připraví předběžné podklady smluv týkajících se pronájmu
zemědělských obecních pozemků.
10. V diskusi zazněla zmínka o odchytu psa na Bílé Skále, který je umístěn v útulku
obce Němčovice.
11. ZO schválilo Usnesení č.3/2011 v následujícím znění:
1. ZO schválilo navržený program zasedání
2. ZO zvolilo zapisovatelku Martinu Hadinec a ověřovatele zápisu Jarmilu
Lužovou a Ing. Tomáše Viletu.
3. ZO projednalo a schválilo Veřejnou vyhlášku vymezení zastavěného území
obce Terešov.
4. ZO schválilo Vyhlášku obce Terešov č.2/2011 - Obecně závazná vyhláška obce
Terešov o ochraně veřejné zeleně a o zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku.
12. V závěru starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil. Další
veřejné zasedání se bude konat dne 12.4.2011 od 18 hodin.

Jednání ZO Terešov bylo ukončeno v 19,30 hodin.
Zapsala: Martina Hadinec
Ověřovatelé zápisu: Jarmila Lužová, Ing. Tomáš Vileta
Starosta obce: Josef Mašek
V Terešově dne: 3.3.2011
Vyvěšeno dne: 4.3.2011
Sejmuto:

