Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 25.8.2015
Začátek: 19:00 hodin
Přítomni: R. Dibus, M. Hadinec, L. Hrabě, P. Dibus, J. Luža, K. Dibus, L. Mitáček
Omluveni:
Hosté:
Zapisovatel: L. Mitáček
Ověřovatelé zápisu: P. Dibus, L. Hrabě
Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Kontrola plnění minulých usnesení
5. Smlouva se společností Elektrowin
6. Oprava oplocení zámeckého parku
7. Filmové projekce
8. Prodej reproduktorů
9. Opravy cest
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 18.8.2015 a sejmuto
25.8.2015 na úřední desce OÚ Terešov
- zasedání je usnášení schopné - přítomno je 7 zastupitelů
- zápis z minulého zasedání ZO byl ověřen určenými ověřovateli, zveřejněn dne 28.7.2015, nebyly
k němu podány žádné námitky a je zde vyložen k nahlédnutí
- zastupitel K. Dibus se dostavil na zasedání se zpožděním v 19:10
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu - jako zapisovatele starosta navrhl L. Mitáčka, jako
ověřovatele zápisu P. Dibuse a L. Hraběte
viz usnesení č. 1

3. Schválení programu – ZO schválilo navržený program zasedání
viz usnesení č. 2
4. Kontrola plnění minulých usnesení
Splněno: č.5/2014/7 // č.6/2015/1,2,5,6
Probíhá: č.9/2014/14 // č.1/2015/7 // č.3/2015/3 // č.5/2015/5,6,7 // č.6/2015/3,4
5. Smlouva se společností Elektrowin – starostou obce byl předložen návrh smlouvy o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení mezi obcí Terešov a společností Elektrowin, mechanismus
zpracování elektroodpadu zůstává stejný jako dosud – bude svážen firmou Becker, poté vytříděn a
předán firmě Elektrowin k dalšímu zpracování.
viz usnesení č. 3
6. Oprava oplocení zámeckého parku – oprava je v podstatě dokončena, došlo k drobným
úpravám – otočení spádu na zdi k silnici, podhrabové desky u plotu směrem k hospodě a vrátka.
Byla diskutována možnost provedení dalších dokončovacích prací - v rozpočtu nebylo plánováno
zastřešení spodní zídky (severní strana k hospodě) a případné další úpravy areálu letního kina (okna
do promítárny, obnova laviček, oprava elektrických rozvodů).
Rozpočet akce:
Plánovaná cena: 680 000,- Kč / Vysoutěžená cena: 502 047,- Kč (375 047,- Kč + 127 000,- Kč)
Skutečná cena: 514 947,- Kč (375 047,- Kč + 139 900,- Kč) z toho vícepráce 12 900,- Kč (zahrnují
vrátka a podhrabové desky)
Financování: 300 000,- Kč z PSOV PK 2015 / 214 947,- Kč z vlastních prostředků obce
7. Filmové projekce – probíhají nad očekávání dobře, pro příští rok bude třeba dořešit technické
vybavení zejména zvukový aparát tak aby nebylo třeba před každou projekcí celé vybavení vždy
znovu skládat a zapojovat.
Do budoucna lze uvažovat o rozšíření počtu projekcí za sezónu (promítání v pátek i sobotu),
zároveň je ale nutné připravit financování provozu kina tak, aby se udržela přijatelná ztráta,
případně zajistit sponzory kina. Projekce budou i v dalších letech pokračovat pro návštěvníky
zdarma - bez výběru vstupného.
Obec se pokusí zajistit částečné financování provozu kina z dotací, aktuálně je připravena
k odeslání žádost o dotaci na Nadaci ČEZ, která pokrývá modernizaci audio vybavení (zesilovač
reproduktory a kabeláž) za 42 940,- Kč.

Proběhla debata o možných způsobech využití areálu letního kina k soukromým projekcím s tím, že
jsou možné, ale areál při nich nebude uzavřený veřejnosti.
Na základě soukromého požadavku proběhne 5.9. v areálu kina projekce filmů „Dobrý voják
Švejk“ a „Poslušně hlásím“, objednatel uhradí autorská práva za projekci.
Na dobrovolném příspěvku na obnovu areálu letního kina bylo při projekcích dosud vybráno
10 541,- Kč.
8. Prodej reproduktorů – je zájemce na odkoupení starých reproduktorů z kina, nabídka je 2 000,Kč za funkční reproduktory a 1 000,- Kč za nefunkční. Reproduktory budou před případným
prodejem otestovány.
viz usnesení č. 4
9. Opravy cest – je řešeno už od minulého roku, oprava cesty mezi ovčínem a Bílou skálou je
plánována na příští rok za využití dotace Plzeňského kraje.
Se zástupcem SÚS PK byla konzultována možnost výměny obrubníků v okolí mostu na náklady
obce, k výměně je nutné projednání s dopravní policií v Rokycanech, která stávající provedení
obrubníků požadovala. Výměna je předpokládána v roce 2016.
Dále byl řešen vjezd k domu č.p. 43 a jeho úprava.
Na SÚS PK pracoviště Zbiroh byla poptána nabídka na opravy jednotlivých cest v obci.
Dále budou poptány konkurenční nabídky na opravy cest.
10. Diskuse – v diskuzi zaznělo
- pojistné plnění – byla zaplacena škoda (okno vozidla rozbité kamenem od sekačky) ve výši
2 510,- Kč (z toho pojišťovna uhradila 1 510,- Kč, spoluúčast obce byla 1 000,- Kč)
- pracovníci z úřadu práce budou k dispozici pouze do konce října 2015 – je limitováno dostupnými
prostředky na jejich financování
- během září případně října budou ve vsi umístěny velkoobjemové kontejnery na odpad
11. Usnesení č. 7/2015
1. ZO schválilo jako zapisovatele L. Mitáčka a jako ověřovatele zápisu P. Dibuse a L. Hraběte
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
2. ZO schválilo navržený program zasedání
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
3. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi obcí

Terešov a firmou Elektrowin a.s a pověřilo starostu jejím podpisem.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
4. ZO schválilo záměr prodeje 2 ks reproduktorů v majetku obce Terešov
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 6.10.2015 od 19:00
Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov
3) Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Zapsal: L. Mitáček
Ověřovatelé zápisu: P. Dibus, L. Hrabě
Starosta obce: Roman Dibus
V Terešově dne 3.9.2015
Vyvěšeno: 10.9.2015
Sejmuto: ______________

