Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 1.3.2016
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: K. Dibus, L. Hrabě
Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Plnění minulých usnesení
5. Dotace – dopravní obslužnost PK
6. Dotace na věcné vybavení JSDH
7. Dotace nadace ČEZ – přívěs pro JSDH
8. Dotace socha sv. Jana Nepomuckého
9. ČOV
10. Provoz letního kina v roce 2016
11. Pacht kiosku v letním kině
12. Obecní internet
13. Zaměstnanci z ÚP
14. Multicar
15. Inventura majetku obce k 31.12.2015
16. RO 8/2015
17. Diskuse
18. Usnesení
19. Závěr
1. Zahájení - v úvodu jednání přivítal starosta přítomné zastupitele, dále starosta uvedl:
- zasedání bylo řádně svoláno - oznámení o konání zasedání bylo vyvěšeno 22.2.2016 a sejmuto
1.3.2016 na úřední desce OÚ Terešov
- zasedání je usnášení schopné - přítomno je 7 zastupitelů
- zápis z minulého zasedání ZO byl ověřen určenými ověřovateli, zveřejněn dne 10.2.2016, 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 K. Dibuse a L. Hraběte
viz usnesení č. 1
3. Schválení programu – ZO schválilo navržený program zasedání bez úprav

viz usnesení č. 2
4. Kontrola plnění minulých usnesení
Splněno:
č.9/2014/14
č.10/2015/8
č.1/2016/1,2,3,4,5,6
Probíhá:
č.1/2015/7 – jiné možnosti provozování ČOV
č.8/2015/3 – prezentace v encyklopedii
č.9/2015/3 – pacht kiosek
5. Dotace – dopravní obslužnost PK – došlo ke změně způsobu realizace, částka zůstává zhruba
stejná jako v minulých letech, nově přišla od Plzeňského kraje žádost o dotaci ve výši 6.080,- Kč na
období od 1.1.2016 do 31.12.2016.
viz usnesení č. 3
6. Dotace na věcné vybavení JSDH – od Plzeňského kraje, bez spoluúčasti obce, je poskytována
v maximální výši 60.000,- Kč, bude požádáno o zásahové rukavice, kukly, pracovní oděvy,
výstražné vesty, držáky s baterkami na helmy a elektrocentrálu
viz usnesení č. 4
7. Dotace nadace ČEZ – přívěs pro JSDH – v minulosti byla podána žádost o bezúplatný převod
auta (vyřazovaná vozidla od policie, celní správy atd.) možné termíny obdržení vozidla je už jaro či
léto letošního roku. Přívěs, o který je žádáno rozšiřuje možnosti využití plánovaného vozidla a
umožňuje umístnění stříkačky, centrály, hadic a dalšího potřebného hasičského vybavení. Cena
zamýšleného přívěsu je cca. 129.000,- Kč.
viz usnesení č. 5
8. Dotace socha sv. Jana Nepomuckého – Památkový ústav v Plzni navrhl rozšíření stávajícího
restaurátorského záměru z cca. 19.000,- Kč na rozsáhlejší rekonstrukci v objemu cca. 66.125,- Kč
s tím, že uvedený rozšířený restaurátorský záměr kromě kvalitnější péče o sochu znamená zároveň i
výrazně delší následné bezúdržbové období. Rozšířený restaurátorský záměr zároveň splňuje limit
pro žádost o dotaci. Pokud bude požádáno o dotaci v maximální možné míře 90%, pak bude výše
dotace cca. 59.500,- a doplatek z obecních zdrojů by pak byl 6.625,- Kč. Památkový úřad zároveň
přehodnotil postoj ke zvažované stříšce nad sochou, dle aktuálního názoru památkářů není stříška
třeba.
viz usnesení č. 6
9. ČOV – přišla faktura od firmy Revos za správu ČOV ve výši 46.000,- Kč včetně DPH, na
vyžádání bylo doloženo vyúčtování. Po dalších konzultacích bylo upřesněno, že náklady na provoz

ČOV byly ve výši 178.000,- Kč, což téměř odpovídá vybrané částce. Konečná dohoda o vyúčtování
stočného za rok 2015 ze 17. 2. 2016 tedy obsahuje nulové vyúčtování. Následně byla firma Revos
informována o zájmu obce na ukončení smlouvy k 30. 5. 2016. V dalším období chce obec čističku
provozovat sama za odborného dohledu firmy Bravos (V. Vonásek).
viz usnesení č. 7
10. Provoz letního kina v roce 2016 – byla řešena otázka případného zavedení vstupného, způsobu
oslovení případných sponzorů a počtu letních projekcí – výsledkem debaty je zachování kina bez
vstupného s tím, že obec se nebude snažit aktivně získávat sponzory, ale pouze umožní sponzorství
zájemcům, kteří sami obec osloví. Bude zachována frekvence projekcí – 1 film za týden – hlavní
promítací den bude sobota, v případě kolize s jiným programem pak může být promítání přesunuto.
viz usnesení č. 8
11. Pacht kiosku v letním kině – byly doručeny dvě žádosti o propachtování kiosku v letním kině,
a to od Davida Šrédla ze Zbirohu a Lucie Červenkové z Terešova. Žádosti byly přečteny a byly
debatovány zkušenosti s jednotlivými zájemci.
viz usnesení č. 9
12. Obecní internet – byl projednán návrh na provozování stávající internetové sítě obcí, bylo
konzultováno s ČTU. Většinové stanovisko ZO je takové, že provozování internetu obcí je zbytečná
komplikace, s tím, že zatím není ani zjištěn případný zájem od lidí, přičemž kdo má o internet
zájem, ten si ho už zajistil jiným způsobem. Bylo projednáno a s díky poděkováno za nabídku s tím,
že časem může být přehodnoceno.
viz usnesení č. 10
13. Zaměstnanci z úřadu práce – jsou dohodnuti dva stávající pracovníci (titíž jako v předchozích
letech) třetí (držitel ŘP) nastoupil do pracovního poměru, je tedy třeba sehnat řidiče pro
k dohodnutým pracovníkům, případně zajistit jiný způsob jejich přepravy po obci. Výběrového
řízení na obsazení třetího místa se zúčastnilo 7 osob doporučených z úřadu práce, nicméně vhodný
kandidát nebyl nalezen. Padl návrh na zakoupení obecního malotraktoru Vari (není nutný řp), který
by pracovníkům sloužil pro přepravu materiálu v rámci obce a do budoucna je možné jej rozšířit o
užitečné nástavce.
viz usnesení č. 11
14. Multicar – stávající multikára není v perspektivním stavu, technickou kontrolu má platnou do
dubna 2017, je řešena možnost její náhrady, multikára po totální generálce vyjde na zhruba
450.000,- Kč, což je vzhledem k možnostem obce příliš. Dle zadání z minulé schůze ZO bylo
hledána vhodná multikára ke koupi a aktuálně je možnost koupě multikáry ve velmi zachovalém
stavu za cca. 90.000,- Kč, bylo dohodnuto ověření jejího stavu a případná koupě.
viz usnesení č. 12

15. Inventura majetku obce k 31.12.2015 – v lednu proběhla inventura majetku obce, kterou
provedla komise ve složení J. Luža (předseda), L. Hrabě, M. Hadinec, dále byli přítomni R. Dibus a
účetní. Inventurní rozdíly nebyly zjištěny, byly podány návrhy na opatření – obnovení označení
majetku inventárními čísly. Zpráva je přílohou zápisu.
viz usnesení č. 13
16. RO 8/2015 - ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.8/2015, které v rámci svojí pravomoci
schválil starosta dne 17. 12. 2015, které je přílohou zápisu.
17. Diskuse – v diskuzi byly projednány následující témata:
- byl vyvezen biologicky rozložitelný odpad z plácku u čistírny, nyní je tam přistaven kontejner na
biologicky rozložitelný komunální odpad, po naplnění bude vyvážen
- od V. Vonáska byl nabídnut dům k prodeji obci
- zeleň před OÚ – je zamýšleno vysadit před OÚ strom, který by mohl sloužit jako vánoční strom,
případně upravit celou zeleň kolem památníku
18. Usnesení č. 1/2016
1. ZO schválilo jako zapisovatele Leoše Mitáčka a jako ověřovatele zápisu K. Dibuse a L. Hraběte.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
2. ZO schválilo navržený program zasedání
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
3. ZO projednalo žádost Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2016 ve výši 6.080,- Kč a poskytnutí dotace schválilo.
Starosta obce byl pověřen podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
4. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z programu Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2016 na věcné vybavení JSDH obce Terešov ve
výši 60.000,-Kč.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
5. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci od nadace ČEZ na pořízení hasičského přívěsu
ve výši 129.712,- Kč
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
6. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2016 ve výši 59.500,-Kč.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
7. ZO projednalo a schválilo změnu způsobu provozování ČOV a kanalizace v Terešově a to tak, že
by obec Terešov byla sama provozovatelem. Starosta obce byl pověřen jednání o předčasném
ukončení smlouvy s firmou Revos Rokycany.

Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
8. ZO projednalo a schválilo provoz letního kina v roce 2016 opět bezplatně s jedním promítacím
dnem, vesměs sobotou.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
9. ZO vybralo jako provozovatele kiosku v letním kině pro rok 2016 p. Davida Šrédla ze Zbirohu a
pověřilo starostu obce podpisem pachtovní smlouvy.
Hlasování: PRO 5, PROTI 1, ZDR 1
10. ZO projednalo nabídku na možnost provozování obecního internetu a rozhodlo se ji nepřijmout
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 1
11. ZO projednalo a schválilo pořízení malotraktoru Vari s vozíkem za cenu 55.000,- Kč.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
12. ZO schválilo uvolnění finančních prostředků ve výši 90.000,- Kč na pořízení Multicar M25
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
13. ZO projednalo a schválilo Závěrečnou inventarizační zprávu o výsledku řádné inventarizace
majetku obce Terešov k 31. 12. 2015, včetně navržených opatření.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
19. Závěr
V závěru starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19:45 ukončil.
Příští veřejné zasedání ZO se bude konat v úterý 12.4.2016 od 18:00
Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov
3) Závěrečná inventarizační zpráva
4) RO 8/2015

Zapsal: L. Mitáček
Ověřovatelé zápisu: K. Dibus, L. Hrabě
Starosta obce: Roman Dibus
V Terešově dne 9.3.2016
Vyvěšeno: 20.3.2016
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 22.2.2016

Věc: Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov

Starosta obce Terešov svolává na úterý 1.3.2016 – 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. Kontrola plnění minulých usnesení
5. Dotace – dopravní obslužnost PK
6. Dotace na věcné vybavení JSDH
7. Dotace nadace ČEZ – přívěs pro JSDH
8. Dotace – socha sv. Jan Nepomucký
9. ČOV
10. Provoz letního kina v roce 2016
11. Pacht kiosku
12. Obecní internet
13. Zaměstnanci obce z ÚP
14. Multicar
15. Inventura majetku obce k 31.12.2016
16. RO 8/2015
17. Diskuse
18. Usnesení
19. Závěr

Vyvěšeno na úřední desce
a elektronické úřední desce: 22.2.2016
Sejmuto:

Roman Dibus
starosta obce Terešov

