Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 24.5.2016
Začátek: 18:00 hodin
Přítomni: Roman Dibus, Luboš Hrabě, Petr Dibus, Leoš Mitáček, Martina Hadinec
Omluveni: Karel Dibus, Jaromír Luža
Hosté:
Zapisovatelka: Martina Hadinec
Ověřovatelé zápisu: Luboš Hrabě, Leoš Mitáček
Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Plnění minulých usnesení
5. Opravy místních komunikací
6. Oprava křížků
7. Hasičský přívěs
8. Letní kino
9. ČOV
10. Rozpočtové opatření č. 2/2016
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr
1. Zahájení - v úvodu jednání přivítal starosta přítomné zastupitele, dále starosta uvedl:
- zasedání bylo řádně svoláno - oznámení o konání zasedání bylo vyvěšeno 16.5.2016 na úřední
desce OÚ Terešov a sejmuto 24.5.2016.
- zasedání je usnášení schopné - přítomno je 5 zastupitelů
- zápis z minulého zasedání ZO byl ověřen určenými ověřovateli, zveřejněn dne 5.5.2016, nebyly k
němu podány žádné námitky a je zde vyložen k nahlédnutí
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu - jako zapisovatelku starosta navrhl Martinu Hadinec,
jako ověřovatele zápisu Luboše Hrabě a Leoše Mitáčka
viz usnesení č. 1
3. Schválení programu – ZO schválilo navržený program
viz usnesení č. 2
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4. Kontrola plnění minulých usnesení
Splněno:
č.1/2015/7
č.3/2016/1,2,3
Probíhá:
č.1/2016/7
č.3/2016/4,5
5. Opravy místních komunikací – na opravu místní komunikace – ovčín – Bílá Skála bude využita
dotace 300.000,- Kč od Plzeňského kraje a 427.000,- Kč bude hrazeno z vlastních zdrojů. Cesta
okolo hřiště, na kterou nebyla poskytnuta dotace z MMR, bude hrazena pouze z vlastních zdrojů a
to v celkové výši 224.000,- Kč.
viz usnesení č. 3
6. Oprava křížků – obec neobdržela dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na opravu křížků,
z tohoto důvodu se ZO rozhodlo opravy zatím neprovádět, ale počkat a snažit se využít dalšího
možného dotačního titulu.
7. Hasičský přívěs – byla podána žádost o dotaci od Nadace ČEZ na vozík pro JSDH, která nebyla
schválena, proto ZO projednalo a schválilo předělání stávajícího hasičského přívěsu dle nabídky za
částku cca 35.000,- Kč. viz usnesení č. 4
8. Letní kino – je třeba vyzkoušet nově pořízený zvukový aparát a umístění reprobeden. Promítání
začne v sobotu 2.července 2016, sponzoři jsou vítáni, v případě zájmu je možnost dohody. Bude
nově nataženo elektrické vedení k hasičárně v Letním kině.
9. ČOV – firma Revos byla obeslána, avšak nesouhlasí s předčasným ukončením smlouvy. Písemná
komunikace bude i nadále pokračovat, budeme žádat možnost výpovědní lhůty, aby obě strany
dospěli k rozumnému závěru. viz. usnesení č. 5
10. Rozpočtové opatření č. 2/2016 – byly projednány změny dle přílohy zápisu viz. usnesení č. 6
11. Diskuse – v diskusi zazněla tato témata:
- ověřování podpisů – od 1.1.2017 bude možnost ověřování podpisů a listin na OÚ v Terešově.
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- Dětský den – tentokrát v duchu Westernu se bude konat v sobotu 4. června 2016 od 14:00 hod
v letním kině v Terešově. Všechny děti srdečně zveme.
- svoz šrotu - bude uskutečněn dne 4. června 2016 v dopoledních hodinách
- kontejner na objemný odpad - v průběhu měsíce června bude přistaven kontejner na objemný
odpad, podrobnosti budou předem oznámeny na obecní nástěnce či webových stránkách obce
- pobíhající psi – v obci bylo zaznamenáno opětovné pobíhání psů, proto upozorňujeme, že
v případě neznámého majitele jsme nuceni volně pobíhajícího psa odchytit a zajistit odvoz do
útulku
12. Usnesení č. 4/2016
1. ZO schválilo jako zapisovatelku Martinu Hadinec a jako ověřovatele zápisu Luboše Hrabě a
Leoše Mitáčka.
Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDR 0
2. ZO schválilo navržený program zasedání
Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDR 0
3. ZO projednalo a schválilo opravu místních komunikací, kdy na opravu místní komunikace –
ovčín – Bílá Skála bude využita dotace 300.000,- Kč a 427.000,- Kč bude hrazeno z vlastních
zdrojů a cesta okolo hřiště bude hrazena pouze z vlastních zdrojů ve výši 224.000,- Kč.
Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDR 0
4. ZO projednalo a schválilo předělání stávajícího hasičského přívěsu dle nabídky za částku cca
35.000,- Kč.
Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDR 0
5. ZO trvá na svém předchozím usnesení tzn. dohodě o předčasném ukončení smlouvy s firmou
Revos, která nyní provozuje ČOV a kanalizaci v obci.
Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDR 0
6. ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.2/2016 s příjmy 2.747.970,- Kč a výdaji
2.885.170,- Kč. Plánovaný schodek rozpočtu ve výši 137.200,- Kč a bude hrazen z úspor
nastřádaných v minulých letech.
Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDR

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 21.6.2016 od 18:00
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Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov
3) RO 2/2016

Zapsala: Martina Hadinec
Ověřovatelé zápisu: Luboš Hrabě, Leoš Mitáček
Starosta obce: Roman Dibus
V Terešově dne 26.5.2016
Vyvěšeno: 31.5.2016
Sejmuto: ______________
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