Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015
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. Kontrola plnění minulých usnesení
5. Dotace od Plzeňského kraje
6. Smlouva obce s Plzeňským krajem o dopravní obslužnosti
7. ČOV
8. Žádost o příspěvek na VPP
9. Zpráva inventarizační komise
10. Program diskusní schůze
11. Žádost o příspěvek Obec Mlečice – ZŠ
12. Dotace Polygon kontejnery na BRKO
13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr

1. Zahájení - v úvodu jednání přivítal starosta přítomné zastupitele
dále starosta uvedl:
- zasedání bylo řádně svoláno - oznámení o konání zasedání bylo vyvěšeno 10.2.2015 a sejmuto
17.2.2015 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 12.2.2015,
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 – k navrženému vyvěšenému programu byly doplněny body:
- Žádost o příspěvek Obec Mlečice – ZŠ
- Dotace Polygon kontejnery na BRKO
navržený program schůze s doplněnými body byl schválen
viz usnesení č. 2
4. Kontrola plnění minulých usnesení
Splněno: č.9/2014/4 č.10/2014/7 č.1/2015/1,2,3,4,5
Probíhá: č.9/2014/9,14,15,16,18 č.10/2014/6 č.1/2015/6,7
5. Dotace od Plzeňského kraje
byla obdržena a projednána kalkulace sestávající se z následujících částí:
oprava zdí 350 tis. Kč / oplocení 50 tis. Kč / zbourání, odvoz, uložení části zdi 80 tis. Kč
Celkem 480 tis. Kč z toho – 60% dotace – 288 tis. Kč, doplatek obce 192 tis. Kč.
V diskuzi bylo navrženo doplnění akce o rekonstrukci chodníku mezi silnicí a zdí s odhadovanou
cenou cca. 200 tis. Kč
viz usnesení č. 3
Žádost o dotaci z programu na záchranu drobné architektury projednávaná na minulém zasedání ZO
nebyla podána, neboť povinnou součástí žádosti byla položková kalkulace a další části, které nebylo
možné v krátkém čase do uzávěrky dotace připravit. Podklady budou připraveny "do šuplíku", tak
aby bylo možné podat žádost o dotaci v příštím roce.
viz usnesení č. 4
6. Smlouva obce s Plzeňským krajem o dopravní obslužnosti
V minulých letech byly přispívány Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti částky ve
výši kolem 5.500,- Kč (výše platby je určována podle počtu obyvatel obce).
Nová smlouva s krajem je na 4 roky (funkční období zastupitelstva) a na částku 5960,- Kč ročně.
viz usnesení č. 5

7. ČOV
Firma Revos doložila vyúčtování nákladů za rok 2014, faktura bude obcí uhrazena v doložené výši.
Proběhla dohoda o způsobu kalkulace vyúčtování nákladů na provoz ČOV na rok 2015 obsahující
následující položky - režie max. 20 tis.Kč / (2014 – to bylo 67 tis. Kč), zisk 7 tis. Kč (2014 to bylo
26 tis. Kč) předpokládané snížení nákladů v roce 2015 oproti roku 2014 by mělo být cca. 66 tis. Kč.
Dále bylo dohodnuto, že firma Revos dostane klíče od buňky na ČOV a veškeré servisní zákroky
bude hlásit v patřičném předstihu a zapisovat do knihy ČOV. Požadavek na poptání možných
konkurenčních firem schopných provozovat ČOV trvá.
Neplacení stočného v domě č.p. 99 – za rok 2013 je dlužná částka 2.722,- Kč, za rok 2014 je výše
dluhu 4.722,- / v nejbližší době by měla přijít žádost o přerušení odvádění odpadních vod, obec
zvažuje možnost nechat v případě dohody dlužníka uvedené částky pro obec odpracovat.
Co se týká požadovaného měření na odtoku ČOV, byly osloveny firmy, které mohou tuto službu
zajistit a byla dohodnuta jejich návštěva na ČOV s tím, že poté připraví nabídku.
viz usnesení č. 6
8. Žádost o příspěvek na VPP
Byla projednána možnost požádat o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně
prospěšných prací na rok 2015. Příspěvek na osobu od úřadu práce byl zvýšen na úroveň minimální
mzdy. Bude zažádáno o příspěvek na 3 pracovníky na pracovní pozici uklízeč veřejných
prostranství na dobu určitou (8 měsíců)
viz usnesení č. 7
9. Zpráva inventarizační komise
K 31.12. 2014 proběhla inventarizace majetku obce. V rámci inventury byl podán návrh na vyřazení
následujícího majetku obce: promítačky z kina / sekačka Hecht / pozamek v části obce Bílá Skála.
V diskuzi bylo dohodnuto, že promítačky budou nabídnuty k odprodejí za cenu šrotu (cca. 2.000,Kč)
viz usnesení č. 8
10. Program diskusní schůze ZO 21.3. od 18:00
Schůze ZO zaměřená na diskuzi s občany proběhne 21.3.2015 od 18:00, místo schůze bude
upřesněno v dostatečném předstihu (hospoda případně kulturní místnost OÚ)
K projednání jsou navrženy tyto body:
1) Informace o hospodaření Rozpočet 2014 - plnění
2) Kulturní akce 2015

3) Akce 2015
4) Diskuse – Knihovna, Kino, cesta Chaloupky apod.
11) Žádost o příspěvek Obec Mlečice – ZŠ
Mistostarostka M. Hadinec navštívila jednání v Mlečicích, kde byla seznámena se situací v
mlečické škole, kde došlo k havárii kotelny, následně informovala zastupitelstvo o výsledku jednání
ze kterého vyplynulo následující – obec Terešov jako jedna z mála obcí, z těch které mají v
mlečické škole žáky, již na provoz školy nad rámec svých zákonných povinností přispívá / s
ohledem na aktuální havárii kotlů školy se ZO rozhodlo podpořit mlečickou školu příspěvkem ve
výši 5.000 Kč
viz usnesení č. 9

12) Dotace Polygon kontejnery na BRKO
Sdružení Polygon nabízí obcím možnost zakoupení kontejnerů na biologický či kovový odpad a to
1) velké kontejnerové vany
2) běžného kontejneru ABRO
3) kolečkový kontejner či speciální nádoby
Jelikož součástí předběžné nabídky nebyly ceny kontejnerů ani výše případného doplatku, za strany
obce není o kontejnery zájem
K. Dibus – vzhledem k časové tísni a nutným povinnostem opustil zasedání zastupitelstva obce

13. Diskuse
- proběhla registrace knihovny na ministerstvu kultury, v následujících dnech bude uzavřena
smlouva s rokycanskou knihovnou
- na minulé schůzi bylo dohodnuto, že z mikroregionu Radnicko bude požádáno o stojan s mapou,
bohužel mezi obcemi mikroregionu nebyl o mapy zájem – nebudou se tedy dodávat, místo mapy
obec požádá o dřevěný mobiliář (lavici se stolem a střechou)
- stav MAS Světovina nevypadá perspektivně, obec zůstává v územní působnosti bez členství
- probíhá připrava plechové stříšky nad souchou sv. Jana z Nepomuku
- probíhá domluva ohledně možnosti ustavení Osadního výboru na Bílé Skále
- přetrvávají problémy s Ritou (fena v Chloupkách) o kterou není dobře postaráno, při pokračování
problémů bude kontaktován majitel s žádostí o nápravu stavu

14. Usnesení č. 2/2015
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 podání žádosti o dotaci z PSOV PK 2015 na akci „Oprava oplocení zámeckého
parku včetně zbudování přístupového chodníku“. Bude žádáno o částku 680 000,-Kč.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
4. ZO schválilo zrušení usnesení č.1/2015/6
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
5. ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje a pověřilo starostu jejím podpisem
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
6. ZO schválilo proplacení faktury firmě Revos za provozování ČOV v roce 2014
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
7. ZO schválilo podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně
prospěšných prací na rok 2015. Bude zažádáno o 3 pracovníky na pracovní pozici uklízeč veřejných
prostranství na dobu určitou od 1.4.2015 do 30.11.2015
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
8. ZO projednalo a schválilo Závěrečnou inventarizační zprávu o výsledku řádné inventarizace
majetku obce Terešov k 31.12.2014, včetně navržených opatření
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
9. ZO projednalo a schválilo příspěvek ve výši 5.000 Kč na opravu havarie kotlů mlečické školy
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
15. Závěr
V závěru starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20:15 ukončil.
Příští veřejné zasedání ZO zaměřené na diskuzi s občany se bude konat v sobotu 21.3.2015 od 18

hodin (místo bude upřesněno v dostatečném předstihu), následovat bude veřejné zasedání ZO již
31.3.2015 od 18:00.
Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov
3) Závěrečná inventarizační zpráva 2014
Zapsal: L. Mitáček
Ověřovatelé zápisu: P. Dibus, J. Luža

Starosta obce: Roman Dibus
V Terešově dne 26.2.2015

Vyvěšeno: 27.2.2015

Sejmuto: ______________

Příloha č.2
zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Terešov ze dne 17.2.2015

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

V Terešově 9.2.2015

Věc: Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov

Starosta obce Terešov svolává na úterý 17.2.2015 - 18:00 hodin
zasedání 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. Kontrola plnění minulých usnesení
5. Dotace od Plzeňského kraje
6. Smlouva obce s Plzeňským krajem o dopravní obslužnosti
7. ČOV
8. Žádost o příspěvek na VPP
9. Zpráva inventarizační komise
10. Program diskusní schůze
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr

Vyvěšeno na úřední desce: 10.2.2015
Sejmuto:

Roman Dibus
starosta obce Terešov

