Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 11.10.2016
Začátek: 18:00 hodin
Přítomni: Roman Dibus, Martina Hadinec, Luboš Hrabě, Petr Dibus, Leoš Mitáček, Jaromír
Luža, Karel Dibus
Omluveni: --Hosté: --Zapisovatel: M. Hadinec
Ověřovatelé zápisu: Jaromír Luža, Karel Dibus

Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Kontrola plnění minulých usnesení
5. Námitka proti zápisu z minulého zasedání ZO
6. Zřízení veřejného WC
7. Příprava rozpočtu na rok 2017
8. Strategicko-rozvojový výbor
9. Změna jednacího řádu
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr
1. Zahájení - v úvodu jednání přivítal starosta přítomné zastupitele a uvedl:
-

Zasedání bylo řádně svoláno - oznámení o konání zasedání bylo vyvěšeno od
4.10.2016 do 11.10.2016 na úřední desce a elektronické úřední desce OÚ Terešov.

-

Zasedání je usnášení schopné - přítomno je 7 zastupitelů.

-

Zápis z minulého zasedání ZO byl vyhotoven dne 25.8.2016, ověřen určenými
ověřovateli, zveřejněn dne 5.10. 2016, byla podána jedna námitka (bod č.5) a je zde
vyložen k nahlédnutí.

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu - jako zapisovatele starosta navrhl Martinu
Hadinec, jako ověřovatele zápisu Jaromíra Lužu a Karla Dibuse.
viz usnesení č. 1.
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3. Schválení programu – ZO schválilo navržený program.
viz usnesení č. 2
4. Kontrola plnění minulých usnesení
Splněno:
č.6/2016/1,2,3
č.4/2016/3
Zrušeno:
č.3/2016/4
Probíhá:
č.3/2016/5
č.4/2016/4,5
č.6/2016/4,5
5. Námitka proti zápisu z minulého zasedání ZO
- námitka byla podána od p. Miloše Konigsmarka proti bodu č. 10 zápisu ze dne 25.8. 2016,
týkající se místního šetření ze strany obce a KHS, při kterém nebylo zjištěno žádné porušování
zákona (viz příloha č. 3 – zpráva KHS). ZO se touto námitkou podrobně zabývalo a neshledalo
v napadeném zápisu žádné pochybení.
viz usnesení č. 3
6. Zřízení veřejného WC
- vzhledem ke stížnostem občanů obce na znečišťování veřejného prostranství je v obci
žádoucí zřízení veřejného WC. Mobilní WC by se dalo pořídit za částku cca 20 000 Kč, vývoz je
za cca 500 Kč. ZO navrhlo a schválilo pro tento účel zkušební využití WC v garáži OÚ u
autobusové zastávky. Schválilo pořízení dveří k WC.
viz usnesení č. 4
7. Příprava rozpočtu na rok 2017
- dle rozpočtového výhledu s přihlédnutím k letošnímu plnění
- byly diskutovány plánované akce – obrubníky, knihovna, podium v letním kině, zídka a
dlažba kolem separačních kontejnerů, dovybavení dětského hřiště, zdroj pitné vody.
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8. Strategicko-rozvojový výbor
- informace předsedy výboru L. Mitáčka – M. Königsmark rezignoval na členství ve výboru.
Předseda výboru Leoš Mitáček žádá o rozpuštění výboru ke dni 31.10.2016. Výbor svůj účel
splnil. Po dobu jeho působení se podařilo opět zprovoznit letní kino a obnovit knihovnu
v Terešově.
viz usnesení č. 5
9. Změna jednacího řádu
- před vyvěšením zápisu z veřejných zasedání ZO bude zápis nejprve poslán všem
zastupitelům k připomínkování. Tato změna bude doplněna do hlavy XIII. Organizačně
technické záležitosti zasedání zastupitelstva obce, bodu č. 4, jednacího řádu.
viz usnesení č. 6
10. Diskuse
•

Volby – výsledky jsou vyvěšeny na úřední desce OÚ Terešov.

•

ČOV – prezentace výsledků šetření – ing. Srb, vedoucí oddělení technologie odpadních vod,
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Termín jednání bude oznámen.

•

Výsadba třešní X/2016, výsadba – Huml, Raková.

•

Posouzení stavu střešní konstrukce OÚ

•

Opravy cest

•

Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého – oprava probíhá, kontrolní den bude 25.10.2016.

•

Podruhé za rok 2016 proběhl svoz objemného odpadu v Terešově i na Bílé Skále. Svoz
nebezpečného odpadu bude dne 5.11.2016. Do konce roku je též plánován svoz železa,
termín bude upřesněn.

•

Advent – osvědčilo se tuto tradici konat v sobotním před adventním podvečeru a v letošním
roce Advent v Terešově proběhne v sobotu 26.11.2016.

•

Autobusová zastávka v Terešově je i nadále v provozu. Provizorní zastávka před mostem je
pouze pro spoje, které jezdí přes Sebečice.

•

Bude proveden přesun obecních webových stránek z důvodu lepší funkčnosti.
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11. Usnesení č. 7/2016
1. ZO schválilo jako zapisovatelku Martinu Hadinec a jako ověřovatele zápisu Jaromíra Lužu a
Karla Dibuse.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
2. ZO schválilo navržený program zasedání.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
3. ZO projednalo námitku proti zápisu ze zasedání ZO ze dne 16.8.2016 a rozhodlo, že se zápis
měnit nebude.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 1
4. ZO schválilo zkušební provoz veřejného WC v garáži OÚ u autobusové zastávky a pořízení
dveří k WC.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
5. ZO projednalo a schválilo ukončení činnosti Strategicko – rozvojového výboru
k 31.10.2016.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
6. ZO projednalo a schválilo změnu jednacího řádu v hlavě XIII. Organizačně technické
záležitosti zasedání zastupitelstva obce, bodu č. 4.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
13. Závěr
V závěru starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19:20 hodin ukončil.
Příští veřejné zasedání ZO se bude konat v úterý 13.12.2016 od 18:00.
Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov
3) Zpráva KHS

Zapsala: Martina Hadinec
Ověřovatelé zápisu: Jaromír Luža, Karel Dibus
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Starosta obce: Roman Dibus
V Terešově dne 14.10.2016
Vyvěšeno:
Sejmuto: ______________

5

