Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 16.12.2014
Začátek : 18,00 hodin
Přítomni : R. Dibus, M. Hadinec, L. Hrabě, P. Dibus, K. Dibus, J. Luža, L. Mitáček
Omluveni: Hosté: Zapisovatel: L. Mitáček
Ověřovatelé zápisu: P. Dibus, J. Luža
Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Rozpočtové opatření č. 7/2014
5. Pacht rybníku na Bílé Skále
6. Pacht rybníku v Terešovské Huti
7. Zřízení obecní knihovny
8. Záměr zřízení obecní hospody
9.Rozpočet obce na rok 2015
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr
1. Zahájení - v úvodu jednání přivítal starosta přítomné zastupitele
dále starosta uvedl:
- zasedání bylo řádně svoláno - oznámení o konání zasedání bylo vyvěšeno 8.12.2014 a sejmuto
16.12.2014 na úřední desce OÚ Terešov
- zasedání je usnášení schopné - přítomno je všech 7 zastupitelů
- zápis z minulého zasedání ZO byl ověřen určenými ověřovateli, byl zveřejněn dne 4.12.2014,
nebyly k němu podány žádné námitky a je zde vyložen k nahlédnutí
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu - jako zapisovatele starosta navrhl L. Mitáčka, jako
ověřovatele zápisu P. Dibuse a J. Lužu
viz. usnesení č. 1
3. Schválení programu – strategicko-rozvojový výbor navrhl rozšíření programu o bod "Záměr
zřízení obecní hospody" a bod "Rozpočet obce na rok 2015" byl přesunut na závěr schůze před bod
"Diskuse". Program s uvedenými změnami byl schválen.
viz. usnesení č. 2
4. Rozpočtové opatření č.7/2014
- starostou obce byl přednesen výčet změn rozpočtu na příjmové a výdajové straně rozpočtu, detail
navržených a schválených položek rozpočtového opatření je přílohou zápisu
viz. usnesení č. 3
5. Pacht rybníku na Bílé Skále
- záměr pachtu byl vyhlášen v patřičném předstihu dne 30.11.2014, čímž byla splněna zákonná
podmínku vyvěšení 15 dní před rozhodnutím
- podmínky pachtu od 1.1.2015 do 31.12.2018 za cenu 1.000,- Kč / rok plus údržba okolí
- přihlásili se jediní zájemci a to stávající nájemci J. Kesner a P. Chvojka
viz. usnesení č. 4

6. Pacht rybníku v Terešovské Huti
- záměr pachtu byl vyhlášen v patřičném předstihu dne 30.11.2014, čímž byla splněna zákonná
podmínku vyvěšení 15 dní před rozhodnutím
- podmínky pachtu od 1.1.2015 do 31.12.2018 za cenu 1.000,- Kč / rok plus údržba okolí
- přihlásil se jediný zájemce a to Ing. T. Vileta
viz. usnesení č. 5
7. Zřízení obecní knihovny
- předloženy a projednány podklady ke zřízení obecní knihovny (Zřizovací listina obecní knihovny
v Terešově, Žádost o evidenci knihovny, Knihovní řád obecní knihovny, Směrnice o nakládání s
osobními údaji uživatelů v obecní knihovně v Terešově, Ceník služeb a sankcí, Smlouva o
poskytování regionálních služeb mezi Městskou knihovnou Rokycany a obcí Terešov)
byly projednány další podmínky zřízení knihovny:
- prostory (kulturní místnost OÚ)
- použitelné knihy (stávající knihy + fond který bude zapůjčen z rokycanské knihovny)
- nutnost zamykatelných polic pro knihy
- osobní počítač s připojením k internetu (obec nabízí použitelné PC, dále je třeba zajistit připojení
k internetu v kulturní místnosti OÚ)
- knihovník – navržena Mgr. V. Mitáčková
viz. usnesení č. 6
8. Záměr zřízení obecní hospody
- záměr vychází z myšlenky, že hospoda je pro život v obci důležitá a stojí za to, aby obec její
provoz podpořila, podobně jako to dělají mnohé okolní obce
- byly diskutovány možné způsoby podpory provozu hospody – zejména její nájem, možné
podmínky nájmu a možné formy podpory jejího provozu
- byla probírána varianta nájmu místní hospody obcí, která by pak ve výběrovém řízení vybrala
jejího provozovatele, s tím, že tato varianta představuje nejjednodušší způsob, jak zajistit provoz
hospody v řádu několika měsíců (možné je už jaro 2015)
- jiné diskutované varianty, např. úprava/dostavba kiosku nebo promítárny v Letní kině nebo koupě
hospody jsou časově i finančně mnohem náročnější a nedá se očekávat použitelný výsledek v řádu
měsíců
- dále byly v diskuzi probírány výhrady a možné obtíže na kterých může záměr nájmu hospody
ztroskotat (rozbor vody, samostatný elektroměr, případné účetní obtíže atd.)
- během diskuze převážil názor, že stojí za to prověřit, zda lze uvedený záměr nájmu hospody
realizovat
viz. usnesení č. 7
9. Rozpočet obce na rok 2015
- starosta obce informoval zastupitele, že návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 30.11.2014
do 16.12.2014 a nebyly k němu podány žádné připomínky
- starostou obce byl přednesen návrh rozpočtu obce na rok 2015
- po diskuzi byly přidány do výdajové strany rozpočtu položky knihovna ve výši 15.000,- Kč a
vratka z dotačních peněz za volby v roce 2014 ve výši 14.200,-Kč
- případné další položky budou upraveny podle potřeb v průběhu roku 2015 formou rozpočtových
opatření
viz. usnesení č. 8
J. Luža – vzhledem k časové tísni a nutným povinostem opustil zasedání zastupitelstva obce

10. Diskuse
- informace o obeslaných firmách na údržbu zeleně
- poptáno nacenění opravy zídky a oplocení kolem letního kina, je nejvážnější kandidát na žádost o
dotaci PSOV 2015
- diskutována povinnost zavedení místa na sběr bioodpadu, bude provedeno kontejnerem
vyhrazeným na bioodpad, budování obecní kompostárny není v současnosti aktuální
- rekonstrukce cest u hřiště a židovského hřbitova bude řešena v příštím roce, obec poptá i
rokycanskou správu údržby silnic, zda mohou po zimě provést základní údržbu
- smlouva na osvětlení s ČEZ končí až v roce 2018
- Plzeňský kraj vyhlásil akci 1000 stromů pro Plzeňský kraj, starosta obce podal žádost o 30
stromků, které budou případně umístněny kolem nové polní cesty postavené ve vsi v tomto roce
- místostarostka M. Hadinec byla na schůzi Mikroregionu Radnicko, který provozuje útulek pro psy,
mají ale jen jednoho odchytáře psů, zde K. Ferschmann informoval že útulek pro psy je aktuálně
plný a doporučil obcím zřízení záchytných kotců
- na schůzi mikroregionu dále padlo, že všechny obce řeší ukládání biologického odpadu, což je
nová povinnost obcí – v naší obci bude řešeno nákupem/pronajmutím kontejneru a vyhrazením
svozového místa – kandidát je plácek u čističky, kdy by biologický odpad mohl být shromažďován
- je problém s fenou (Rita) u E. Baloga v Chaloupkách, o kterou není dobře postaráno a utíká, bylo
dohodnuto, že majitel bude upozorněn na neúnosnost situace, vyzván k nápravě a pokud se tak
nestane, bude obec situaci dále řešit
- je třeba zhotovit stříšku nad sochu sv. Nepomuka, hrozí že se socha rozpustí, případně bude
odebrána památkáři, závisí na L. Blažkovi, aby připravil návrh stříšky, který bude následně předán
ke schválení památkářům – bude urgováno v lednu 2015
- dále byla diskutována možnost zřízení Osadních výborů na Bílé skále a v Terešovské Huti, bude
dořešeno v lednu 2015
11. Usnesení č. 10/2014
1. ZO schválilo jako zapisovatele L. Mitáčka a jako ověřovatele zápisu P. Dibuse a J. Lužu
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
2. ZO schválilo navržený program zasedání
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
3. ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2014
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
4. ZO schválilo jako pachtýře rybníka v části obce Bílá Skála, parcelní číslo 1230 v katastrálním
území Terešov žadatele J. Kesnera a P. Chvojku, za roční pachtovné 1.000,- Kč /rok plus údržba
okolí rybníku na období od 1.1.2015 do 31.12.2018 a starosta obce se pověřuje podepsáním
pachtovní smlouvy
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
5. ZO schválilo jako pachtýře rybníka v části obce Terešovská Huť, parcelní číslo 1356 v
katastrálním území žadatele Ing. T. Viletu, za roční pachtovné 1.000,- Kč /rok plus údržba okolí
rybníku na období od 1.1.2015 do 31.12.2018 a starosta obce se pověřuje podepsáním pachtovní
smlouvy
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
6. ZO se usneslo na zřízení obecní knihovny a pověřuje starostu podepsáním dokumentů potřebných
ke zřízení knihovny ( Zřizovací listina obecní knihovny v Terešově, Žádost o evidenci knihovny,
Knihovní řád obecní knihovny, Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů v Obecní knihovně

v Terešově, Ceník služeb a sankcí, Smlouva o poskytování regionálních služeb mezi Městskou
knihovnou Rokycany a obcí Terešov) dále ZO odsouhlasilo využití kulturní místnosti pro potřeby
knihovny a poskytnutí jednoho osobního počítače s připojením na internet pro potřeby knihovny,
zároveň ZO pověřuje Mgr. V. Mitáčkovou činností knihovnice
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
7. ZO pověřilo R. Dibuse a L. Mitáčka aby prověřili možnosti a detailní podmínky nájmu místní
hospody
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
8. ZO projednalo a schválilo rozpočet obce Terešov na rok 2015, jako přebytkový s příjmy ve výši
1.790.100,- Kč, výdaji ve výši 1.168.300,- Kč s přebytkem 621.800,- Kč
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
12. Závěr
V závěru starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20:10 ukončil.
Příští veřejné zasedání ZO se bude konat v úterý 27.1.2015 od 18 hodin.
Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov
3) Rozpočtové opatření č.7/2014
4) Rozpočet obce na rok 2015
Zapsal: L. Mitáček
Ověřovatelé zápisu: P. Dibus, J. Luža
Starosta obce: Roman Dibus
V Terešově dne 22.12.2014
Vyvěšeno: ______________
Sejmuto: ______________

Obec 7HUHªRY
7HUHªRYSRªWD=ELURK
okres Rokycany, Plzeňský kraj
E-mail: obec.teresov@seznam.cz, Web: www.teresov.cz
Tel: 371 796 734, Mobil starosta: 724 161 310
IČO: 00519693, bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 188257130/0300

V Terešově 8.12.2014

Věc: Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov

Starosta obce Terešov svolává na úterý 16.12.2014 - 18:00
hodin zasedání obecního zastupitelstva obce Terešov. Zasedání se
bude konat v budově Obecního úřadu v Terešově.
Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Rozpočtové opatření č. 7/2014
5. Rozpočet obce na rok 2015
6. Pacht rybníku v Terešovské Huti
7. Pacht rybníku v Bílé Skále
8. Zřízení obecní knihovny
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr

Vyvěšeno na úřední desce: 8.12.2014
Sejmuto:

Roman Dibus
starosta obce Terešov

Obec Terešov
Terešov 108, 338 08, pošta Zbiroh
okres Rokycany, Plzeňský kraj
E-mail: obec.teresov@seznam.cz, Web: www.teresov.cz
Tel: 371 796 734, Fax: 371 796 414, Mobil: 606 779 870
IČO: 00519693, bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 188257130/0300

Rozpočtové opatření č. 7/2014

Příjmy 2014
Příjmy celkem

Schválený Upravený
rozpočet
rozpočet
v tisících v tisících

2 358,43 2 358,43

Rozdíl
v
tisících

0

6115/5019 – Volby do ZO - Ostatní platy
6171/5021 – Mzdy zaměstnanců
6171/5136 – Knihy, tisk
6171/5362 – Platby daní a poplatků
6310/5163 – Služby peněžních ústavů

Schválený
rozpočet
v tisících
4,00
65,00
1,00
2,00
2,60

Upravený
rozpočet
v tisících
4,10
75,00
2,00
6,00
3,50

Rozdíl
v
tisících
+0,10
+10,00
+1,00
+4,00
+0,90

Výdaje celkem

3 155,992 3 171,992

+35,70

Výdaje 2014

Saldo příjmů a výdajů………..………………….….…. -797,562 ……-813,562

1

Obec Terešov
Terešov 108, 338 08, pošta Zbiroh
okres Rokycany, Plzeňský kraj
E-mail: obec.teresov@seznam.cz, Web: www.teresov.cz
Tel: 371 796 734, Mobil starosta: 724 161 310
IČO: 00519693, bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 188257130/0300

Rozpočet na rok 2015
Příjmy:
Paragraf Položka
Text
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné
1112
činnosti
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
1121 Daň z příjmů právnických osob
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
1211 Daň z přidané hodnoty
1341 Poplatek ze psů
Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích
1351
přístrojů
1361 Správní poplatky
1511 Daň z nemovitostí
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Nebytové hospodářství
3613
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3639
Sběr a svoz komunálních odpadů
3722
Činnost místní správy
6171
Obecné příjmy z finančních operací
6310

Celkem

Návrh v Kč
320 000,00
4 000,00
34 000,00
300 000,00
7 000,00
700 000,00
3 500,00
5 000,00
1 000,00
295 000,00
54 400,00
3 500,00
16 300,00
25 000,00
19 900,00
1 500,00

1 790 100,00

Výdaje:
Paragraf
2212
2221
2310
2321
3113

Text
Silnice
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
Základní školy

Návrh v Kč
25 000,00
6 000,00
1 000,00
65 000,00
20 000,00
1

3117
3314
3319
3613
3631
3639
3722
3745
5512
6112
6171
6310
6399
6402

Celkem

První stupeň základních škol
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné výdaje z finančních operací
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let

20 000,00
15 000,00
25 000,00
10 000,00
110 000,00
1 100,00
56 000,00
125 000,00
10 000,00
218 000,00
436 400,00
3 000,00
7 600,00
14 200,00

1 168 300,00

Saldo příjmů a výdajů …………………..…………………….…. + 621 800,- Kč

2

