Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov
konaného dne 19.10.2011

Začátek : 18,00 hodin
Přítomno : viz. prezenční listina v příloze

Program:

1. Úvod, schválení programu
2. Kontrola plnění minulých usnesení
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Schválení návrhu obecního znaku a praporu
5. Výsledky Letního kina v sezoně 2011
6. Postup při obnově porostu v Letním kině
7. Řešení sporné hranice pozemků p.č. 821/1 a st. 63
8. Parkování vozidel na zpevněných plochách
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr

Zapisovatelka: Martina Hadinec
Ověřovatelé zápisu: Václav Plecitý, Ing. Tomáš Vileta

1. V úvodu jednání přivítal starosta přítomné zastupitele a konstatoval, že zasedání
je usnášeníschopné. ZO schválilo navržený program zasedání.
HLA PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
2. ZO provedlo kontrolu plnění minulých usnesení:
Splněno: : č.2/2011/3, č.9/2011/1,2,3
Probíhá:, č.4/2011/14, č.9/2011/4
3. Volba zapisovatelky: Martina Hadinec, volba ověřovatelů zápisu: Václav Plecitý,
Ing. Tomáš Vileta.
HLA PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
4. Pověřená Jarmila Lužová přednesla změnu návrhu obecního znaku, která spočívá
v tom, že spodní část znaku bude mít kulatý tvar ve stylu „španělského štítu“. Jiří
Boudník přepracuje návrh znaku. ZO schválilo změnu tvaru návrhu obecního
znaku ze štítu francouzského na štít španělský.
HLA PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
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5. Místostarosta Roman Dibus předložil výsledek hospodaření Letního kina Terešov
v sezoně 2011. Celkové příjmy: 54 455 Kč. Celkové výdaje: 93 854,63 Kč.
Martina Hadinec zjistí, zda je možná podpora na provoz Letního kina
z Ministerstva kultury či jiného fondu.
6. ZO projednávalo postup úprav a obnovy porostu v Letním kině. Je třeba získat
veškeré potřebné podklady.
7. Pro vyřešení sporné hranice pozemků p.č. 821/1 a st. 63 bude pozván geodet, aby
určil a upřesnil hranice pozemků. Dle míry zaměření budou náklady hrazeny obcí
Terešov nebo majitelem špýcharu.
8. Obec Terešov žádá všechny vlastníky vozidel, aby v rámci zachování zeleně
parkovali na zpevněné ploše.
9. V diskusi zazněly tyto příspěvky:
 Leoš Mitáček předal obci DVD s originálem první písemné zmínky o
Terešově. DVD zprostředkoval pan Michálek z pražského archivu.
10. Usnesení č.10/2011:
1. ZO schválilo navržený program zasedání.
2. ZO zvolilo zapisovatelku Martinu Hadinec a ověřovatelé zápisu Václava
Plecitého a Ing.Tomáše Viletu
3. ZO schválilo změnu tvaru návrhu obecního znaku ze štítu francouzského na
štít španělský.
11. Starosta obce Terešov by v závěru rád poděkoval všem, kteří se podíleli, jak
sponzorskými dary, tak svojí pomocí při přípravách a průběhu oslav 650 let od
první dochované písemné zmínky o Terešově.
Další veřejné zasedání ZO se bude konat dne 14.11.2011 od 18 hodin.

Přílohy: č.1 - Prezenční listina
Jednání ZO Terešov bylo ukončeno ve 20,15 hodin.
Zapsala: Martina Hadinec
Ověřovatelé zápisu: Václav Plecitý, Ing. Tomáš Vileta
Starosta obce: Josef Mašek
V Terešově dne: 21.10.2011
Vyvěšeno dne: 3.11.2011
Sejmuto:
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