Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 12.4.2016
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. Plnění minulých usnesení
5. RO 1/2016
6. Prodej Multicar
7. Informace starosty
8. Vodní zdroje
9. Rozšíření dětského hřiště
10. Diskuze
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 4.4.2016 a sejmuto
12.4.2016 na úřední desce OÚ Terešov
- zasedání je usnášení schopné - přítomno je 7 zastupitelů
- zápis z minulého zasedání ZO byl ověřen určenými ověřovateli, zveřejněn dne 20.3.2016, 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 s doplněnými body Vodní zdroje a
Rozšíření dětského hřiště
viz usnesení č. 2
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4. Kontrola plnění minulých usnesení
Splněno:
č.1/2016/1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13
č.8/2015/3
č.9/2015/3
Probíhá:
č.1/2016/7
č.1/2015/7
5. Rozpočtové opatření č.1/2016 – starosta obce předložil návrh úprav reagující na aktuální vývoj
rozpočtu obce. Detail rozpočtového opatření je přílohou zápisu.
viz usnesení č. 3
6. Prodej Multicar – po nákupu nové multikáry bylo rozhodnuto o prodeji stávající dosluhující
multikáry, která je v uspokojivém funkčním stavu a má technickou prohlídku platnou ještě jeden
rok. Multikára bude prodána přes inzerci na webu za cenu 50.000,- Kč s cenou k jednání.
viz usnesení č. 4
7. Informace starosty – aktuální stav dotací:
- Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů Plzeňského kraje 2016 – bylo odesláno
- Nadace ČEZ – pořízení hasičského přívěsu – podáno a přijato k vyhodnocení
- dotace z programu Podpora obnovy kulturních památek – na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého
obdržena dotace ve výši 59.000,- Kč (doplatek obce bude 7.125,- Kč)
- na cestu ovčín – Bílá Skála obec obdržela 300.000,- Kč z požadovaných 500.000,- Kč, celkové
náklady na opravu cesty jsou 726.750,- Kč.
- na knihovnu byla obdržena dotace ve výši 18.500,- Kč, bude využita na osobní počítač a software
pro provoz knihovny
- cesta u hřiště a oprava křížků v obci – výsledky budou známy až během dubna
- došlo k havárii kanalizace, praskly dvě roury u čističky za můstkem, místo havárie bylo nutné
vybourat, osadit novou rourou, která byla obdržena darem od firmy Duha-krystal a opětovně
zabetonovat, celková cena celé akce byla 45.000,- Kč včetně DPH.
- podle inventarizace a návrhu plánu péče o zeleň bylo vytipováno 7 stromů k pokácení, čtyři byly
pokáceny obcí, na tři museli být pozváni specialisté, na dětském hřišti bude proříznut dub aby
nedošlo k úrazu, v Huti byl prořezán obecní jasan, náklady na nejakutnější údržbu stromů vyšly
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obec na 27.830,- Kč. Odhadované náklady na péči o všechny obecní stromy vychází na cca.
500.000,- Kč, nicméně péče bude rozplánována do několika etap a bude řešeno po částech
s předpokládaným využitím případných dotací.
- výběr filmů pro Letní kino proběhne v červnu, aparát pro kino byl zakoupen z dotace Nadace ČEZ
a je připravený k instalaci, ta je plánována na květen/červen až bude lepší počasí.
- výsadba stromků – od CHKO se podařilo dohodnout (ing. Tomáš Vileta) obdržení několika
stromků k osázení podél nové cesty, bude se jednat o cca. 10 ks třešní
8. Vodní zdroje – v případě sucha lze dovézt pitnou vodu v cisterně, místní zdroje pitné nejsou,
jako zdroje užitkové vody lze využívat obecní studny. Byly diskutovány různé možnosti
technického vybavení studen – umístění čerpadla, popř. nádrží ke studnám, nakonec bylo
dohodnuto, že u čtyř stávajících obecních studní proběhne osazení ruční pumpy, případně jejich
rekonstrukce.
viz usnesení č. 5
9. Rozšíření dětského hřiště – od výstavby dětského hřiště uběhlo více než 5 let, z toho důvodu
byl diskutován záměr rozšíření dětského hřiště o nové atrakce. Do příští schůze předpokládáme
navržení vhodných atrakcí s atestem a certifikátem pro veřejná dětská hřiště. Na dětském hřišti bude
doplněn provozní řád.
10. Diskuse – v diskuzi byly projednány následující témata:
- pálení čarodějnic – 30. dubna u vysílače od 19:00, hasiči pomůžou se dřívím (je připraveno
v kině)
- kontejner u čističky – má vysoké bočnice, zvažována možnost nájezdu, případně otevření čela,
aby jej bylo možné lépe plnit
- možnost zařazení pravidelného bodu schůze „diskuze s veřejností“ na začátek schůze, v debatě to
bylo prohlášeno za zbytečné s tím, že schůze jsou veřejné a občané jsou pravidelně zváni
11. Usnesení č. 3/2016
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 rozšířený program zasedání
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
3. ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.1/2016 s plánovanými příjmy 2.370.970,- Kč,
výdaji 1.806.970,- Kč a přebytkem 564.000,- Kč.
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Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
4. ZO projednalo a schválilo záměr prodeje vozidla Multicar M25 za cenu 50.000,- Kč
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
5. ZO projednalo a schválilo osazení a rekonstrukci ručních pump u čtyř stávajících obecních
studen, které mohou sloužit jako zdroj užitkové vody pro obyvatele obce.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
12. Závěr
V závěru starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19:45 ukončil.
Příští veřejné zasedání ZO se bude konat v úterý 24.5.2016 od 18:00
Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov
3) RO 1/2016
Zapsal: L. Mitáček
Ověřovatelé zápisu: P. Dibus, J. Luža
Starosta obce: Roman Dibus
V Terešově dne 21.4.2016
Vyvěšeno: 5.5.2016
Sejmuto: ______________
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