Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov
konaného dne 25.6.2012

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

Program:
1. Úvod, schválení programu
2. Kontrola plnění minulých usnesení
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Schválení vzájemných darů s PK dle návrhu SÚS PK
5. Stromy na Bílé Skále a v Letním kině
6. Údržba veřejného prostranství
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

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

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.10/2011/3, č.4/2012/1,2,3,5,7,8,9
Probíhá: č.4/2012/4,6
3. Volba zapisovatelky: Martina Hadinec, volba ověřovatelů zápisu: Ing. Tomáš Vileta a
Jarmila Lužová HLA PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
4. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vzájemné dary mezi Obcí Terešov a
Plzeňským krajem týkajících se tělesa části silnice III/23514 a místní komunikace, dle
záměru schváleného 5.6.2012 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
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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
Bude přizván pan Karel Ferschmann k posouzení stavu stromů v Letním kině a na Bílé
Skále.
ZO projednalo a odsouhlasilo údržbu veřejného prostranství obcí Terešov, Bílá Skála a
Terešovská Huť firmou Martina Hadinec, Terešov, IČ: 76206921 za cenu 1,20Kč/m2.
HLA PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
V diskusi zaznělo:
 Výměna thují vedle pomníků u obecního úřadu
 Dokončení chodníku k autobusové zastávce
Usnesení č. 5/2012:
1.ZO schválilo navržený program zasedání.
2. ZO zvolilo zapisovatelku Martinu Hadinec a ověřovatelé zápisu Jarmila Lužová a
Tomáš Vileta
3. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vzájemné dary mezi Obcí Terešov a
Plzeňským krajem týkajících se tělesa části silnice III/23514 a místní komunikace, dle
záměru schváleného 5.6.2012 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
4. ZO projednalo a odsouhlasilo údržbu veřejného prostranství obcí Terešov, Bílá
Skála a Terešovská Huť firmou Martina Hadinec, Terešov, IČ: 76206921 za cenu
1,20Kč/m2.
V závěru starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil. Další
veřejné zasedání se bude konat dne 13.8.2012 od 19 hodin.
Přílohy: č.1 - Prezenční listina
Jednání ZO Terešov bylo ukončeno ve 20 hodin.
Zapsala: Martina Hadinec

Ověřovatelé zápisu:
Starosta obce: Josef Mašek
V Terešově dne: 29.6.2012
Vyvěšeno: 11.7.2012
Sejmuto:

