Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 7.3.2017
Začátek: 18:00 hodin
Přítomni: Roman Dibus, Luboš Hrabě, Petr Dibus, Karel Dibus, Martina Hadinec
Omluveni: Leoš Mitáček, Jaromír Luža
Hosté: Zapisovatelka: Martina Hadinec
Ověřovatelé zápisu: Karel Dibus, Petr Dibus
Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Kontrola plnění minulých usnesení
5. ČOV
6. Dotace – dopravní obslužnost PK
7. Dotace na věcné vybavení JSDH
8. Bezúplatný převod DA pro JSDH
9. Prodej Multicar
10. Vytvoření pracovní příležitosti 2017
11. Prodej částí pozemku p.č. 821/1
12. Pacht kiosku v letním kině
13. Záměr prodeje pozemku p.č. 821/8
14. Diskuse
15. Usnesení
16. Závěr

1. Zahájení - v úvodu jednání přivítal starosta přítomné zastupitele a uvedl:
- zasedání bylo řádně svoláno - oznámení o konání zasedání bylo zveřejněno od 28.2.2017 do
7.3.2017 na úřední desce a elektornické úřední desce OÚ Terešov
- zasedání je usnášení schopné - přítomno je 5 zastupitelů
- zápis z minulého zasedání ZO byl vyhotoven dne 27.1.2017, ověřen určenými ověřovateli,
zveřejněn dne 13.2.2017, 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 Karla Dibuse a Petra
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.8/2016/7
č.1/2017/1,2,3,4,5,8,10
Probíhá:
č.3/2016/5
č.4/2016/5
č.7/2016/4
č.8/2016/9,11
č.1/2017/6,7,9
5. ČOV
- doplatek za rok 2016 – 18.000,- Kč + 15% DPH = 20 700,- Kč
- obci byla navrženo zvýšení dosavadní výše stočného nebo změna formy účtování
- Revos zpracuje pasport kanalizace
- zpracování nabídek na lávku - ZO se přikloní k cenově nejvýhodnější
- bude provedena oprava střechy a nové zakrytí jímky
viz. usnesení č. 3

6. Dotace na dopravní obslužnost PK v roce 2017
- obdržena žádost Plzeňského kraje o účelovou dotaci ve výši 6.240,- Kč na zajištění dopravní
obslužnosti PK v období od 1.1.2017 do 31.12.2017
- v minulém roce se jednalo o částku 6 080,- Kč
- vypořádání dotace za rok 2016
viz. usnesení č. 4
7. Dotace na věcné vybavení JSDH
- od Plzeňského kraje, bez spoluúčasti obce, je poskytována dotace v maximální výši 60.000,- Kč,
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bude požádáno o zásahové rukavice, kukly, pracovní oděvy, výstražné vesty, držáky s baterkami na
helmy a dále o elektrocentrálu.
viz. usnesení č. 5

8. Bezúplatný převod DA pro JSDH
- zastupitelstvo obce schválilo žádost dne 6.10.2015 - usnesení č.8/2015/6
- jedná se o vozidlo VW Transporter, RZ 3P7 3220, r.v. 1996.
viz. usnesení č. 6

9. Prodej Multicar
- zájemce: Jaroslav Zikmund, Terešov 35
- záměr ze dne 13.12.2016 – vyvěšen od 13.2.2017 do 7.3.2017.
viz. usnesení č. 7
10. Vytvoření pracovní příležitosti 2017
- změny v přidělování příspěvků na VPP
- od 1.3.2017 do 30.11.2017 P. Chvojková
- od 1.4.2017 do 30.11.2017 M. Novotný
- od 1.5.2017 do 30.11.2017 F. Nový
viz. usnesení č. 8
11. Prodej části pozemku p.č. 821/1
- jedná se o část pozemku mezi parcelami st. 27 a 31/1 - ostatní plocha cca 70 m2
- záměr schválen ZO 24.1.2017 - vyvěšen od 13.2.2017 do 7.3.2017
- zájemci: 1.část - Ludmila Hrbková, Holoubkov 29
2.část - Václav Lízner, Jince 61
viz. usnesení č. 9
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12. Pacht kiosku v letním kině
- záměr schválen ZO dne 24.1.2017 – vyvěšen od 13.2.2017 do 7.3.2017
- zájemce: David Šrédl, ČSA 424, Zbiroh
- pořízení EET
viz. usnesení č. 10

13. Záměr prodeje části pozemku p.č. 821/8
- ostatní plocha, 92 m2
viz. usnesení č. 11
14. Diskuse
V diskusi byla projednána následující témata:
•

Ptačí chřipka – naše obec se ocitla v zóně nákazy, byla vyvěšena opatření.

•

Vyhláška – rušení nočního klidu, bylo diskutováno v souvislosti s promítáním
v letním kině.

•

Obecní web – špatné načítání webové stránky.

15. Usnesení č. 2/2017
1. ZO schválilo jako zapisovatelku Martinu Hadinec a jako ověřovatele zápisu Karla Dibuse a Petra
Dibuse.
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 zachování výše stočného na současné úrovni 22,81 Kč/m3 bez DPH ,
tj. 26,23 Kč/m3 včetně DPH.
Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDR 0
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4. ZO projednalo žádost Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2017 ve výši 6.240,- Kč a poskytnutí dotace schválilo.
Starosta obce byl pověřen podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Zároveň schválilo vypořádání
dotace na dopravní obslužnost Plzeňského kraje v roce 2016.
Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDR 0
5. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z programu „Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2017 na věcné vybavení JSDH obce Terešov ve
výši 60.000,- Kč.
Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDR 0
6. ZO projednalo a schválilo přijetí vozidla VW Transporter, RZ 3P7 3220, r.v. 1996 bezúplatným
převodem od Města Zbiroh do majetku obce Terešov, pro potřeby JSDH obce Terešov. Převod se
provede v 1. pol. roku 2017.
Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDR 0

7. ZO projednalo a schválilo prodej vozidla Multicar, RZ 1P2 6559, které je v majetku obce Terešov
panu Jaroslavu Zikmundovi, Terešov 35 za cenu 20.000,- Kč. Nabyvatel zaplatí všechny poplatky
spojené s převodem vozidla, včetně EKO poplatku.
Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDR 0
8. ZO projednalo a schválilo rozšíření žádosti a příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci
veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání v roce 2017 o jedno pracovní místo,
na celkem tři pracovní místa „uklízeč veřejných prostranství“.
Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDR 0
9. ZO projednalo a schválilo prodej části pozemku p.č. 821/1 – ostatní plocha o výměře cca 70m2,
za cenu 40,- Kč/m2. Jedna část Ludmile Hrbkové, Holoubkov 290 a druhá část Václavu Líznerovi,
Jince 61 s podmínkou geodetického zaměření na vlastní náklady a úhrady všech nákladů spojených
s převodem. Noví majitelé budou poplatníky daně z nabytí nemovité věci.
Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDR 0
10. ZO vybralo jako provozovatele kiosku v letním kině pro rok 2017 pana Davida Šrédla, bytem
ČSA 424, Zbiroh za těchto podmínek: otevřeno bude minimálně v červenci a srpnu, alespoň v pátek
a sobotu během promítání a plánovaných obecních akcí, pachtovné bude 500,- Kč měsíčně plus
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100,- Kč navíc za každé filmové představení a úhradu spotřeby elektrické energie a vody. Zároveň
ZO schválilo zakoupení zařízení na EET do výše 10.000,- Kč.
Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDR 0
11. ZO projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku 821/8 v katastrálním území Terešov – ostatní
plocha, cca 92 m2, za cenu 40,- Kč/m2 s tím, že zájemce musí uhradit všechny náklady a poplatky
spojené s prodejem. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující. Zájemci se mohou
hlásit na OÚ Terešov nebo u starosty do 17.4.2017.
16. Závěr
V závěru starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19:00 ukončil.
Příští veřejné zasedání ZO se bude konat v úterý 18.4.2017 od 18:00

Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov
3) Záměr prodeje pozemku p.č. 821/8

Zapsala: Martina Hadinec
Ověřovatelé zápisu: Karel Dibus, Petr Dibus
Starosta obce: Roman Dibus
V Terešově dne 16.3.2017
Vyvěšeno:
Sejmuto: ______________
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