Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 21.6.2016.
Začátek: 18:00 hodin
Přítomni: R. Dibus, K. Dibus, L. Hrabě, P. Dibus, L. Mitáček, J. Luža
Omluveni: M. Hadinec
Hosté:
Zapisovatel: P.Dibus
Ověřovatelé zápisu: K. Dibus, J. Luža
Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Plnění minulých usnesení
5. Závěrečný účet obce za rok 2015
6. Účetní závěrka za rok 2015
7. Bílá Skála – náměty občanů
8. Diskuze
9. Usnesení
10. Závěr
1. Zahájení - v úvodu jednání přivítal starosta přítomné zastupitele a uvedl:
-

Zasedání bylo řádně svoláno - oznámení o konání zasedání bylo vyvěšeno od
13.6.2016 do 21.6.2016 na úřední desce a elektronické úřední desce OÚ Terešov.

-

Zasedání je usnášení schopné - přítomno je 6 zastupitelů

-

Zápis z minulého zasedání ZO byl ověřen určenými ověřovateli, zveřejněn dne
31.5.2016, nebyly k němu podány žádné námitky a je zde vyložen k nahlédnutí.

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu - jako zapisovatele starosta navrhl P. Dibuse ,
jako ověřovatele zápisu K. Dibuse a J. Lužu
viz usnesení č. 1.
3. Schválení programu – ZO schválilo navržený zasedání.
viz usnesení č. 2
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4. Kontrola plnění minulých usnesení
Splněno:
č.1/2016/7
č.4/2016/1,2,6
Probíhá:
č.3/2016/4,5
č.4/2016/3,4,5
5. Závěrečný účet obce za rok 2015 - ZO projednalo závěrečný účet obce Terešov za rok 2015
včetně Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 . Přezkoumání
se uskutečnilo 4.5.2016 za účasti starosty, účetní obce a kontrolorek z krajského úřadu
Plzeňského kraje. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrečný účet a
zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření byly vyvěšeny na úřední desce a
elektronické úřední desce od 3.6.2016 do 21.6.2016. Obec hospodařila v roce 2016 s
rozpočtovými příjmy ve výši 2 905 600,23 Kč a rozpočtovými výdaji 1 943 888,41. Účetní rok
2015 byl uzavřen s přebytkem rozpočtu 961 711,82 Kč.
viz usnesení č. 3
6. Účetní závěrka za rok 2015 - jedná se o detailní obdobu závěrečného účtu obce. Účetní
závěrka byla zveřejněna na elektronické úřední desce od 3.6.2016 do 21.6.2016.
viz usnesení č. 4
7. Bílá Skála – náměty občanů – na obec byly vzneseny od občanů Bílé Skály vzneseny tyto
návrhy a požadavky:
-

Vyčištění kašny a mezistudny zásobující domy na Bílé Skále užitkovou vodou – bude
svolána brigáda odběratelů vody a za pomoci SDH obce Terešov bude provedeno.
Termín bude oznámen na webu a informační tabuli v Bílé Skále.

-

Zvýšení mezistudny o jednu skruž – bude posouzeno, zda je nutné.

-

Oprava a úprava kašny a prostoru před ní – bude posouzeno, zda je nutné.

-

Nákup nového krytu na mezistudnu – bude objednán.

-

Úprava nerovností cesty na návsi – zaměstnanci obce provedou vyrovnání šmandou.
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-

Instalace zrcadel na křižovatku na návsi, instalace značky křižovatka tamtéž, instalace
zpomalovacích retardérů – bude konzultováno s DI v Rokycanech, bude požádána
Policie ČR o dohled nad dodržováním rychlosti v obci.

-

Parkování aut na návsi v Bílé Skále před č.p. 8 – bude řešeno s majitelem

viz usnesení č. 5

9. Diskuse – v diskuzi byly projednány následující témata:
-

Kino – promítání začne 2.7.2016, na srpen je možnost zjednání veřejných sponzorovaných
představení. Z fondu vybraného loňský rok byly dokoupeny chybějící kabely.

-

Dotace poskytnuté obci v letošním roce – PSOV PK 2016 – 300 000,- Kč na opravu místní
komunikace ovčín – Bílá Skála, MK ČR – 18 000,- Kč na automatizaci obecní knihovny +
59 000,- Kč na opravu sochy sv J. Nepomuckého.

-

Podepsána smlouva na opravy místních komunikací okolo hřiště a ovčín – Bílá skála.
Předpokládaný termín provedení srpen-září 2016.

-

Čištění studen v Terešově – bude provedena poptávka

-

Výměna betonových svodidel v okolí mostu – proběhne konzultace s DI v Rokycanech,
předpokládá se provedení v roce 2017.

-

Doplnění dětského hřiště v Terešově bude poptáno u firem z okolí.

-

Kontejner na biologický odpad – špatný přístup do zavřeného kontejneru.

-

Kontejner na objemný odpad – další svoz v plánu po prázdninách

-

Video prezentace obce - pan Skutil – bude požádán i pan Kupilík o záběry z kulturních akcí.

-

Žádost o.s. Vlašťovka o možnost zřízení telefonní linky na obci z důvodu posílení sítě TERNET
– bude předmětem dalších jednání.

10. Usnesení č. 5/2016
1. ZO schválilo jako zapisovatele Petra Dibuse a jako ověřovatele zápisu Jaromíra Lužu a Karla
Dibuse
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
2. ZO schválilo navržený program zasedání
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
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3. ZO projednalo a schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2015
včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
4. ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce Terešov za rok 2015 bez výhrad.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
11. Závěr
V závěru starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 18:55 ukončil.
Příští veřejné zasedání ZO se bude konat v úterý 16.8.2016 od 18:00.
Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov
3) Závěrečný účet obce za rok 2015
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Zapsal: P. Dibus
Ověřovatelé zápisu:K. Dibus, J. Luža
Starosta obce: Roman Dibus
V Terešově dne 23.6.2016
Vyvěšeno: 23.6.2016
Sejmuto: ______________
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