Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov
konaného dne 5.6.2012

Začátek : 19,00 hodin
Přítomno : viz. prezenční listina v příloze

Program:
1. Úvod, schválení programu
2. Kontrola plnění minulých usnesení
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce za rok 2011 a Zprávy o přezkoumání
hospodaření ÚSC Terešov za rok 2011
5. Schválení finálního návrhu obecního znaku a praporu
6. Projednání vzájemných darů s PK dle návrhu SÚS PK
7. Oprava opěrné zdi u památníku před OÚ
8. Oprava místní komunikace „V Chaloupkách“
9. Kiosek v Letním kině (Parku)
10. Žádost provozovatele ČOV v Terešově o přerušení vypouštění odpadních vod
z nemovitostí č.p. 99 a č.p. 61 z důvodu dluhu na stočném
11. Finanční dar na opravu kapličky v Terešovské Huti
12. Diskuse
13. Usnesení
14. Závěr

Zapisovatelka: Martina Hadinec
Ověřovatelé zápisu: Jarmila Lužová, 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.3/2012/1,2,3,4
Probíhá: č.10/2011/3
3. Volba zapisovatelky: Martina Hadinec, volba ověřovatelů zápisu: Jarmila Lužová,
Tomáš Vileta
HLA PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
4. Zastupitelstvo obce Terešov projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Terešov za
rok 2011 a Zprávu o přezkoumání hospodaření ÚSC Terešov za rok 2011 bez výhrad.
HLA PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
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5. ZO schválilo finální návrh znaku a praporu obce Terešov dle návrhu architekta Jiřího
Boudníka a pověřilo předsedkyni kulturně sociálního výboru Jarmilu Lužovou
vypracováním žádosti o schválení obecních symbolů včetně povinných příloh a
odesláním ke schválení do PS PČR.
HLA PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
6. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr vzájemných darů mezi Obcí Terešov
a Plzeňským krajem týkajících se tělesa části silnice III/23514 a místní komunikace a
to takto:
 Darování Plzeňskému kraji: pozemku p.č. 1011 o výměře 6380 m2 a pozemku
p.č. 1156/2 o výměře 244 m2 odděleného z pozemku p.č. 1156 vše v k.ú.
Terešov, vedených na LV č.10001, zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, včetně tělesa místní
komunikace na pozemcích umístěné se všemi součástmi a příslušenstvími dle
zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění
 Přijetí daru od Plzeňského kraje: části tělesa silnice III/23514 v obci Terešov se
všemi součástmi a příslušenstvím dle zákona č.13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích v platném znění, a to od křižovatky se silnicí II/235 u bývalého
pivovaru až ke křižovatce s místní komunikací před koncem obce, umístěné na
pozemku p.č. 821/1 a pozemku p.č. 1156/1 odděleného z pozemku p.č. 1156
vše v k.ú. Terešov, vedených na LV č.10001, zapsaných u Katastrálního úřadu
pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany a následné zařazení do sítě
místních komunikací.
HLA PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
7. ZO vybralo z došlých nabídek na akci „Oprava opěrné zdi u památníku před OÚ“ od
firem Inkasta s.r.o, Plzeň; Dybs Plzeň s.r.o.; Lubomír Vodička, Horšovský Týn a
František Kužel a spol., Benešov nabídku firmy Lubomír Vodička ve výši 215 tisíc Kč
včetně DPH a uvedenou firmu schválila jako zhotovitele.
HLA PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
8. Obec Terešov obdržela dvě předběžné nabídky na opravu místní komunikace „V
Chaloupkách“. Vzhledem k předpokládané ceně opravy (cca 1,5 milionu Kč)
projednávalo zastupitelstvo možnost financování – kombinace dotace + vlastní zdroje
+ případný úvěr.
9. ZO schválilo jako nájemce kiosku v Letním kině (parku) Jaroslava Zikmunda a Ilonu
Urbanovou, Terešov 35, za měsíční nájemné 500,-Kč + energie.
HLA PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
10. ZO schválilo žádost provozovatele ČOV v Terešově fy. Revos Rokycany s.r.o. o
přerušení vypouštění odpadních vod z nemovitostí:
 č.p. 99 v Terešově z důvodu neplacení za stočné z této nemovitosti a to za rok
2009, 2010 částky 5.733,00 Kč a za rok 2011 částky 2.980,00 Kč.
 č.p. 61 v Terešově z důvodu neplacení za stočné z této nemovitosti a to za rok
2010 částky 2.696,00 Kč a za rok 2011 částky 2.980,00 Kč.
S podmínkou provedení na náklady dlužníka. ZO doporučuje firmě Revos přistoupení
k vymáhání dlužných částek soudní cestou.
HLA PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
11. ZO schválilo přijetí finančního daru od pí Jarmily Mothejzlíkové ve výši 15 tisíc Kč, na
opravu kapličky v Terešovské Huti. Oprava bude realizována v souladu s doporučením
odboru kultury MÚ Rokycany.
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12. V diskusi nezazněl žádný příspěvek.
13. Usnesení č. 4 /2012:
1. ZO schválilo navržený program zasedání.
2. ZO zvolilo zapisovatelku Martinu Hadinec a ověřovatelé zápisu Jarmila Lužová a
Tomáš Vileta
3. Zastupitelstvo obce Terešov projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Terešov
za rok 2011 a Zprávu o přezkoumání hospodaření ÚSC Terešov za rok 2011 bez
výhrad.
4. ZO schválilo finální návrh znaku a praporu obce Terešov dle návrhu architekta
Jiřího Boudníka a pověřilo předsedkyni kulturně sociálního výboru Jarmilu
Lužovou vypracováním žádosti o schválení obecních symbolů včetně povinných
příloh a odesláním ke schválení do PS PČR.
5. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr vzájemných darů mezi Obcí
Terešov a Plzeňským krajem týkajících se tělesa části silnice III/23514 a místní
komunikace a to takto:
 Darování Plzeňskému kraji: pozemku p.č. 1011 o výměře 6380 m2 a pozemku
p.č. 1156/2 o výměře 244 m2 odděleného z pozemku p.č. 1156 vše v k.ú.
Terešov, vedených na LV č.10001, zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, včetně tělesa místní
komunikace na pozemcích umístěné se všemi součástmi a příslušenstvími dle
zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění


Přijetí daru od Plzeňského kraje: části tělesa silnice III/23514 v obci Terešov se
všemi součástmi a příslušenstvím dle zákona č.13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích v platném znění, a to od křižovatky se silnicí II/235 u bývalého
pivovaru až ke křižovatce s místní komunikací před koncem obce, umístěné na
pozemku p.č. 821/1 a pozemku p.č. 1156/1 odděleného z pozemku p.č. 1156
vše v k.ú. Terešov, vedených na LV č.10001, zapsaných u Katastrálního úřadu
pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany a následné zařazení do sítě
místních komunikací.
6. ZO vybralo nabídku firmy Lubomír Vodička na akci „Oprava opěrné zdi u
památníku před OÚ“ ve výši 215 tisíc Kč včetně DPH a uvedenou firmu schválila
jako zhotovitele.
7. ZO schválilo jako nájemce kiosku v Letním kině (parku) Jaroslava Zikmunda a Ilonu
Urbanovou, Terešov 35, za měsíční nájemné 500,-Kč + energie.
8. ZO schválilo žádost provozovatele ČOV v Terešově fy. Revos Rokycany s.r.o. o
přerušení vypouštění odpadních vod z nemovitostí č.p. 99 a č.p. 61 v Terešově z
důvodu neplacení stočného. S podmínkou provedení na náklady dlužníka. ZO
doporučuje firmě Revos přistoupení k vymáhání dlužných částek soudní cestou.
9. ZO schválilo přijetí finančního daru od pí Jarmily Mothejzlíkové ve výši 15 tisíc Kč,
na opravu kapličky v Terešovské Huti.
14. V závěru starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil. Další
veřejné zasedání se bude konat dne 25.6.2012 od 19 hodin.
Přílohy: č.1 - Prezenční listina
č.2 – Závěrečný účet obce Terešov za rok 2012
č.3 - Zpráva o přezkoumání hospodaření ÚSC Terešov za rok 2011
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č.4 – Finální návrh znaku a praporu obce
Jednání ZO Terešov bylo ukončeno ve 21 hodin.
Zapsala: Martina Hadinec
Ověřovatelé zápisu: Jarmila Lužová, Tomáš Vileta
Starosta obce: Josef Mašek
V Terešově dne: 10.6.2012
Vyvěšeno: 11.6.2012
Sejmuto:
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