Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 19.1.2016
Začátek: 18:00 hodin
Přítomni: R. Dibus, K. Dibus, L. Hrabě, P. Dibus, L. Mitáček, M. Hadinec, J. Luža
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. Vyúčtování neinvestičních nákladů ZŠ Mlečice
6. Dotace PSOV PK 2016
7. Prodej plošinového přívěsu
8. Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého
9. Veřejně prospěšné práce 2016
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 11.1.2016 a sejmuto
19.1.2016 na úřední desce OÚ Terešov
- zasedání je usnášení schopné - přítomno je 7 zastupitelů
- zápis z minulého zasedání ZO byl ověřen určenými ověřovateli, zveřejněn dne 7.1.2016, 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 – ZO schválilo navržený program zasedání s následujícími úpravami –
navrženo doplnění bodů „Plnění minulých usnesení“ a „VPP 2016“
viz usnesení č. 2

4. Kontrola plnění minulých usnesení
Splněno: č.10/2015/1,2,3,4,5,6,7,9,10, č.9/2015/5,7
Probíhá: č.9/2014/14 (opravy MK Ovčín-BS a u hřiště)
č.1/2015/7 (jiné možnosti provozování ČOV)
č.8/2015/3 (prezentace v encyklopedii)
č.9/2015/3 (pacht kiosek)
č.10/2015/8 (záměr prodeje plošiny)
5. Vyúčtování neinvestičních nákladů ZŠ Mlečice – je podepsána smlouva se ZŠ v Mlečicích ve
které se obec zavázala přispívat na neinvestiční náklady školy. Z obce navštěvují ZŠ Mlečice 1 žák
školu a dva žáci školku, příspěvek na tři žáky je vyčíslen na částku 21.688,- Kč. Detail vyúčtování
je k nahlédnutí na OÚ. Dále je ZŠ Mlečice hrazen standardní příspěvek za odebrané obědy ve výši
cca. 3.900 za pololetí (příspěvek ze zákona)
viz usnesení č. 3
6. Dotace PSOV PK 2016 – Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje pro rok 2016
- byly vyhlášeny tři dotační tituly: projekty obcí / územní plány / integrované projekty pro obce či
mikroregiony. V rámci titulu projekty obcí je pro obce velikosti do 250 obyvatel je možný
příspěvek ve výši 100 až 500 tisíc Kč s tím že se poskytuje příspěvek až do výše 70% celkové
částky projektu. Starosta obce navrhuje zařadit do uvedeného dotačního titulu opravu místní
komunikace Ovčín – Bílá Skála. Bylo osloveno šest firem, ze kterých tři zaslaly nabídky:
Eurovia – 726.760,- Kč z toho 70% činí 508.732,- Kč
Swietelski – 1.090.987,- Kč z toho 70% činí 763.691,- Kč
Bitunova – 519 060,- Kč z toho 70% činí 363.341,- Kč
viz usnesení č. 4
7. Prodej plošinového přívěsu – přihlásil se jediný zájemce o nákup plošiny z majetku obce a to
pan Jan Vácha z Třebnušky, nabídnutá cena činí 6.000,- Kč.
viz usnesení č. 5
8. Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého – restaurátorka paní Helena Štěrbová z Kozojed
zpracovala návrh preventivní kontroly a revize stavu památky – sochy sv. Jana Nepomuckého, kde
je uveden přehled zákroků který by se měly provést v rámci péče o památku, cena uvedených
zákroků je vyčíslena na 19.159,- Kč. Navržená údržba neobsahuje dříve zmiňovanou stříšku nad
sochou, pokud nebude výslovný požadavek památkářů, není stříška nad sochou nutná – bylo

požádáno o závazné stanovisko. Využití dotací na údržbu sochy nevypadá perspektivně z důvodu
příliš nízké částky požadované na opravu.
9. Veřejně prospěšné práce 2016 – v roce 2016 bude poskytnut příspěvek na zaměstnání uchazečů
z úřadu práce. Jelikož proběhlo zvýšení minimální mzdy, byl odpovídajícím způsobem navýšen
příspěvek i na uchazeče z úřadu práce, kteří budou pracovat v rámci veřejně prospěšných prací.
Aktuální výše příspěvku je 13.226,- Kč na jednoho, což odpovídá minimální mzdě včetně
povinných odvodů. Bude požádáno o stejné zaměstnance, kteří pracovali pro obec již v minulém
roce a to od 1.března do 30.listopadu.
viz usnesení č. 6
10. Diskuze – v diskuzi byly probrány následující témata:
- bude zakoupen posypový vozík na sůl, aby byla možnost ošetření nejpoužívanějších míst v obci
v případě náledí (most, kolem krámu, řeznictví, úřadu atd.), cena vozíku je cca. 2.500,- Kč
- na úřad byla zdarma doručena mapa Plzeňského kraje k vyvěšení na veřejně dostupném
místě, mapa je tak velká, že se nevejde na žádnou stávající nástěnku. Je zvažována možnost
umístnění na autobusovou zastávku, případně na novou obecní nástěnku. K poště či na plot pod
obecní úřad není vzhledem k velikosti vhodné umístnění, případně lze do kina na novou zeď hřiště,
případně na zastávku do Terešovské Hutě.
- nákup vybavení z dotace ČEZ, je zapotřebí dokončit nákup, model zesilovače uvedený v dotaci
se už nedá koupit, bude nutné požádat o souhlas Nadace ČEZ se změnou modelu na jiný při
zachování stejného výkonu
- termín inventury byl dohodnut na 23.1.2016
- dotace pro hasiče – dotace Plzeňského kraje zatím není vyhlášena, aktuálně není auto, není jak
vozit stříkačku, je úvaha o zakoupení vozíku za auto s možností využití dotace od Nadace ČEZ
- Máje 2016 ověření zda by je bylo možné pořádat v hospodě jako loni
- obecní multikára je na hranici životnosti, bude hledána vhodná náhrada, požadavek je, aby byla
se sklápěčkou a závěsem po repasi, ve výrazně lepším stavu než je ta stávající
- témata pro příští schůzi ZO – v detailu bude řešeno na příští schůzi ZO - možnost zřízení obecní
wifi zdarma, dlouhodobý program obnovy stromů u cest, pravidelné rozšiřování dětského hřiště,
model neztrátového financování Letního kina (možnost příspěvků a sponzorství), zpětné odkoupení
veřejného osvětlení (pokud by mělo přijatelnou návratnost)
11. Usnesení č. 1/2016
1. ZO schválilo jako zapisovatele Leoše Mitáčka a jako ověřovatele zápisu P. Dibuse a J. Lužu.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0

2. ZO schválilo doplněný program zasedání
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
3. ZO projednalo vyúčtování neinvestičních nákladů ZŠ a MŠ Mlečice za rok 2015 od obce Mlečice
a souhlasí s uhrazením částky 21.688,- Kč.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
4. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje 2016 na opravu MK ovčín-Bílá Skála. ZO zároveň vybralo jako zhotovitele této
akce firmu Eurovia za nabídkovou cenu 726.760,- Kč.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
5. ZO projednalo a schválilo prodej plošinového vozu z majetku obce Terešov Janu Váchovi,
Třebnuška za cenu 6000,- Kč.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
6. ZO projednalo a schválilo zřízení tří pracovních míst „uklízeč veřejných prostranství“ od
1.3.2016 do 30.11.2016 a pověřilo starostu podáním žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní
příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
12. Závěr
V závěru starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19:10 ukončil.
Příští veřejné zasedání ZO se bude konat v úterý 1.3.2016 od 18:00
Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov
Zapsal: L. Mitáček
Ověřovatelé zápisu: P. Dibus, J. Luža
Starosta obce: Roman Dibus
V Terešově dne 29.1.2016
Vyvěšeno: 10.2.2016
Sejmuto: ______________

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 11.1.2016

Věc: Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov
Starosta obce Terešov svolává na úterý 19.1.2016 – 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. Vyútování neinvestičních nákladů ZŠ Mlečice
5. Dotace PSOV PK 2016
6. Prodej plošinového přívěsu
7. Oprava sochy sv.Jana Nepomuckého
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

Vyvěšeno na úřední desce
a elektronické úřední desce: 11.1.2015
Sejmuto:

Roman Dibus
starosta obce Terešov

