Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 18.4.2017
Začátek: v 18:00 hodin
Přítomni: Roman Dibus, Luboš Hrabě, Petr Dibus, Leoš Mitáček, Martina Hadinec
Omluveni: Leoš Mitáček – dostavil se na zasedání ZO v 18:30 hodin
Hosté: Zapisovatelka: Martina Hadinec
Ověřovatelé zápisu: Jaromír Luža, Luboš Hrabě
Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Kontrola plnění minulých usnesení
5. Informace starosty
6. Inventura majetku k 31.12.2016
7. Oprava krovu budovy OÚ
8. Opravy křížků u zámku a Bílé Skály
9. Prodej pozemku p.č. 821/8
10. Veřejnoprávní smlouva - RÚIAN
11. Rozpočtové opatření č. 1/2017
12. Diskuse
13. Usnesení
14. Závěr

1. Zahájení - v úvodu jednání přivítal starosta přítomné zastupitele a uvedl:
- zasedání bylo řádně svoláno - oznámení o konání zasedání bylo zveřejněno od 10.4.2017 do
18.4.2017 na úřední desce a elektornické úřední desce OÚ Terešov
- zasedání je usnášení schopné - přítomno je 6 zastupitelů, 7. zastupitel Leoš Mitáček byl omluven a
dostavil se v 18:30 hodin
- zápis z minulého zasedání ZO byl vyhotoven dne 16.3.2017, ověřen určenými ověřovateli,
zveřejněn dne 29.3.2017, 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 Jaromíra Lužu a
Luboše Hrabě.
viz. usnesení č. 1
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3. Schválení programu
- ZO schválilo navržený program, doplněný o bod č. 11 – Rozpočtové opatření č. 1/2017
viz. usnesení č. 2
4. Kontrola plnění minulých usnesení
Splněno:
č.8/2016/11
č.1/2017/6,7,9
č.2/2017/1,2,3,4,5,6,7,8,10
Probíhá:
č.3/2016/5
č.4/2016/5
č.7/2016/4
č.8/2016/9
č.1/2017/9,11
5. Informace starosty
- plnění rozpočtu k 31.3.2017:
příjmy: 619 012,94 Kč, výdaje: 356 771,73 Kč, přebytek: 262 241,21 Kč
- stav účtu k 31.3.2017: 3 230 446,74 Kč
- celorepubliková akce “Ukliďme Česko – proběhla 8.4.2017 – zúčastnilo se 23 lidí z obce, včetně
chlapů z VÚ Terešov
- svoz objemného odpadu probíhá v Terešově, na Bílé Skále a v Terešovské Huti od 28.4.2017 do
30.4.2017
- svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 27.5.2017

6. Inventura majetku k 31.12.2017
- inventura byla provedena dne 22.1.2017
- inventurní komise: Jaromír Luža (předseda), Luboš Hrabě, Martina Hadinec, dále byl přítomen
starosta Roman Dibus
- Závěrečná inventarizační zpráva je v přílohou zápisu
viz. usnesení č. 3
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7. Oprava krovu budovy OÚ
- podána žádost o dotaci ve výši 150 000 Kč
- schváleno: 120 000 Kč
- osloveni: Tiqnum s.r.o., Lhotka u Berouna a firma Jaroslav Jerling, Zbiroh
viz. usnesení č. 4

8. Opravy křížků u zámku a Bílé Skály
- podána žádost o dotaci na křížek u zámku ve výši 32 000 Kč - schválena
- podána žádost o dotaci na křížek u Bílé Skály ve výši 21 000 Kč – schválena
- osloveni: Štěpán Kučera, Újezd u Svatého Kříže a Petr Krybus, Klášterní Skalice
viz. usnesení č. 5

9. Prodej pozemku p.č. 821/8
- záměr schválen ZO dne 7.3.2017 usnesením č.2/2017/11 a zveřejněn na úřední desce a
elektronické úřední desce OÚ Terešov od 29.3.2017 do 18.4.2017
- zájemci: Karel a Helena Dezortovi, Terešov
viz. usnesení č. 6

10. Veřejnoprávní smlouva - RÚIAN
- dosavadní smlouva mezi obcí Terešov a městem Zbiroh o zabezpečení zápisů do systému RÚIAN
skončila ke dni 31.12.2016
viz. usnesení č. 7

11. Rozpočtové opatření č. 1/2017
- Změny v příjmech – dotace ÚP na pracovní místa VPP, dotace PK na opravu krovu a opravy
křížků, prodeje pozemků a vozidla Multicar, dividendy z akcií ČS.
- Změny ve výdajích – náklady na opravu krovu a opravy křížků, mzdy a odvody pracovníků VPP
- Rozpočtové opatření je přílohou zápisu
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viz. usnesení č. 8

12. Diskuse
V diskusi byla projednána následující témata:
•

Rozšíření Dětského hřiště v Terešově: budou poptány a předloženy nabídky.

•

Kronika obce Terešov: kronikářka Václava Mitáčková předloží zápis do kroniky
k nahlédnutí při příštím zasedání ZO.

•

Letní kino: do programu příštího zasedání ZO bude zařazen bod k letnímu promítání,
bylo diskutováno o dovybavení kina subwooferem.

•

Pálení čarodějnic: v neděli 30.4.2017 od 19 hodin u vysílače O2, pití a občerstvení
s sebou.

•

Máje: v sobotu dne 13.5.2017 od 14:00 hodin bude procházet obcí průvod v čele
s májovníky. Od 18:00 hodin srdečně zveme všechny občany na zábavu, která bude
v letním kině. Občerstvení zajištěno. K poslechu a tanci zahraje Šťáhlavská Perla.

13. Usnesení č. 3/2017
1. ZO schválilo jako zapisovatelku Martinu Hadinec a jako ověřovatele zápisu Jaromíra Lužu a
Luboše Hraběte.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
2. ZO schválilo doplněný program zasedání.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
3. ZO projednalo a schválilo Závěrečnou inventarizační zprávu o výsledku řádné inventarizace
majetku obce Terešov k 31.12.2016, včetně navržených opatření.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
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4. ZO projednalo a schválilo přijetí dotace z PSOV PK 2017 na akci „Oprava krovu budovy OÚ
Terešov, č.p. 108“ ve výši 120 000 Kč a schválilo jako zhotovitele této akce firmu Tiqnum s.r.o.,
Lhotka u Berouna. Celkové předpokládané náklady akce jsou 214 208 Kč.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
5. ZO projednalo a schválilo přijetí dotací z dotačního titulu „Záchrana a obnova staveb drobné
architektury dotvářející kulturní krajinu 2017“ ve výši 32 000 Kč na opravu křížku u zámku
v Terešově a 21 000 Kč na opravu křížku u Bílé Skály. Jako zhotovitele opravy křížku u zámku
v Terešově ZO vybralo pana Petra Krybuse s nabídkovou cenou 41 000 Kč a dále ZO vybralo
zhotovitele opravy křížku u Bílé Skály pana Štěpána Kučeru s nabídkovou cenou 27 007 Kč.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
6. ZO projednalo a schválilo prodej pozemku p.č. 821/8 – ostatní plocha, o výměře 92 m2, za cenu
40 Kč/m2, Karlovi a Heleně Dezortovým, bytem Terešov 32, s podmínkou úhrady všech nákladů
spojených s převodem. Nový majitel bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
7. ZO projednalo a schválilo požádání města Zbiroh o uzavření nové veřejnoprávní smlouvy o
zabezpečení zápisů do systému RÚIAN.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
8. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2017 s příjmy 2.682.400,- Kč a výdaji 1.824.700,-

Kč. Plánovaný přebytek rozpočtu ve výši 857.700,- Kč a bude uložen na účtu obce.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0

14. Závěr
V závěru starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 18:50 ukončil.
Příští veřejné zasedání ZO se bude konat v úterý 30.5.2017 od 18:00
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Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov
3) Závěrečná inventarizační zpráva
4) Rozpočtové opatření č. 1/2017

Zapsala: Martina Hadinec
Ověřovatelé zápisu: Jaromír Luža, Luboš Hrabě
Starosta obce: Roman Dibus
V Terešově dne 27.4.2017
Vyvěšeno:
Sejmuto: ______________

6

