Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 30.5.2017
Začátek: 18:00 hodin
Přítomni: Roman Dibus, Martina Hadinec, Luboš Hrabě, Petr Dibus, Leoš Mitáček, Jaromír
Luža, Karel Dibus
Omluveni: --Hosté: --Zapisovatel: L. Mitáček
Ověřovatelé zápisu: Karel Dibus, Petr Dibus
Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Kontrola plnění minulých usnesení
5. Závěrečný účet obce Terešov za rok 2016
6. Účetní závěrka 2016
7. Letní kino 2017
8. Oprava stropních trámů OÚ pod zvonicí
9. Zápis do kroniky za rok 2015
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
22.5.2017 do 30.5.2017 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 27.4.2017, ověřen určenými
ověřovateli, zveřejněn dne 5.5.2017, byla k němu podána námitka na doplnění
přítomnosti zastupitele K. Dibuse – námitka byla akceptována (K. Dibus byl přítomen
na minulé schůzi zastupitelstva a nedopatřením nebyl uveden ve výčtu přítomných
zastupitelů) a je zde vyložen k nahlédnutí .
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu - jako zapisovatele starosta navrhl Leoše
Mitáčka, jako ověřovatele zápisu Karla Dibuse a Petra Dibuse.
viz usnesení č. 1
3. Schválení programu – ZO schválilo navržený program s doplněnými body - Oprava
stropních trámů OÚ pod zvonicí a Zápis do kroniky za rok 2015.
viz usnesení č. 2
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4. Kontrola plnění minulých usnesení
Splněno:
č.7/2016/4
č.2/2017/11
č.3/2017/ 1,2,3,8
Probíhá:
č.3/2016/5
č.4/2016/5
č.8/2016/9
č.2/2017/9
č.3/2017/4,5,6,7
5. Rozpočet obce na rok 2017 - ZO projednalo závěrečný účet obce Terešov za rok 2016
včetně Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Přezkoumání
se uskutečnilo 10.5.2017 za účasti starosty, účetní obce a kontrolorek z krajského úřadu
Plzeňského kraje.
Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Návrh závěrečného účtu a zpráva
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření byly vyvěšeny na úřední desce a elektronické
úřední desce od 12.5.2017 do 30.5.2017.
Obec hospodařila v roce 2016 s rozpočtovými příjmy ve výši 2 987 267,89 Kč a rozpočtovými
výdaji 2 653 154,58 Kč. Účetní rok 2016 byl uzavřen s přebytkem rozpočtu 334 113,31 Kč.
viz usnesení č. 3
6. Účetní závěrka obce Terešov za rok 2016 - jedná se o detailní obdobu závěrečného účtu
obce. Účetní závěrka byla zveřejněna na elektronické úřední desce od 12.5.2017 do
30.5.2017.
viz usnesení č. 4
7. Letní kino 2017 – Odpovědností za zajištění provozu Letního kina na sezónu 2017 byl
pověřen Leoš Mitáček, bylo dohodnuto, že promítači se budou prostřídávat dle svých
časových možností, případně budou zaškoleny další osoby.
Promítací dny budou v letošní sezóně nově na střídačku sobota a následující týden pátek a
sobota, celkem bude promítnuto 7 filmů v červenci a 6 filmů v srpnu.
Výběr filmů proběhne v průběhu června (na červenec) a července (na srpen), plakáty budou
zajištěny od filmových distributorů, starosta obce zajistí smlouvu se společností Intergram
(plus OSA), tak aby bylo možné v areálu kina během prázdninových měsíců legálně pouštět
audiovizuální produkci z veřejně dostupných zdrojů (rádio, internet).
Po ukončení filmového představení nebude z důvodu rušení nočního klidu pokračovat v
areálu letního kina další hudební produkce. Na provoz letního kina se vyhláška o rušení
nočního klidu a povinnost nahlašování akcí nevztahuje.
Během měsíce června zajistí Leoš Mitáček připojení areálu kina k síti internet.
viz usnesení č. 5
8. Oprava stropních trámů OÚ pod zvonicí – Během aktuálních oprav střešních trámů na
obecním úřadě bylo zjištěno, že trámy a prkna v místě pod zvonicí (která byla dlouhé roky
otevřená, tedy do ní pršelo) jsou zcela zničená a je třeba je v krátké době vyměnit – bylo
dohodnuto, že tato výměna proběhne v rámci probíhající opravy střešních trámů.
Z toho vyplývá nutnost navýšení ceny probíhající opravy o cenu dalšího potřebného
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materiálu, což je 25 m2 OSB desek a 30 běžných metrů prken, včetně práce bylo naceněno
na 45.102,- Kč.
viz usnesení č.6
9. Zápis do kroniky za rok 2015 - Kronikářkou obce Mgr. Václavou Mitáčkovou byl dodán
návrh zápisu do kroniky za rok 2015, který byl přečten a zastupitelstvem vzat na vědomí.
viz usnesení č.7
10. Diskuse – v diskuzi bylo zmíněno:
Dětský den s hasiči bude v sobotu od 14:00 za účasti hasičů ze Zvíkovce, dále velitel
terešovských hasičů p. Josef Mašek zajistil zapůjčení skákacího hradu pro děti za 500,- Kč.
Z loni vysazených stromků zmrzly 2 třešně.
Během jara proběhl sběr odpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů, byly vyvezeny dva
kontejnery bioodpadu, dále byl uskutečněn svoz nebezpečného odpadu a o železný šrot se
postarali místní hasiči.
Obec zvažuje požádání o dotaci na kompostéry pro své občany, což by mohlo snížit využití
kontejneru na bioodpad a zároveň zajistit produkci kvalitní hlíny svépomocí, možnosti získání
prověří starosta.
Byla poptána možnost zajištění plachty do kiosku v Letním kině (zástěna proti větru).
Ve zbývajícím průběhu roku obec plánuje zajištění úpravy stávajících obrubníků v okolí
mostu, dláždění pod kontejnery s odpadem a oddělovač do ČOV, jedná se o akce na které se
nedá očekávat získání dotací.
Dále byl vznesen dotaz, zda se obec nachází v oblasti oficiálně označené jako území ohrožené
suchem (informace kterou je třeba přikládat k např. žádostem o dotace na zachytávání
dešťové vody Dešťovka).
Bylo požádáno o dořešení stávajícího neuspokojivého stavu poklopů kanalizace
v Chaloupkách i na jiných místech v obci.
Dále bylo požádáno o intervenci obce v nápravě stavu, který vznikl připlocením obecního
pozemku tak, že uživateli garáže na p.č. 34 významně ztěžuje vjezd vozidlem do garáže.
Dosavadní pokusy o domluvu mezi uživatelem garáže a stavitelem plotu na obecním
pozemku nebyly úspěšné, proto byla požádána o pomoc obec, na jejímž pozemku se plot
omezující přístup do garáže nachází.
Dále zazněl návrh na možné snížení počtu zastupitelů obce ze 7 na 5, s tím, že aktuálně na
jednoho zastupitele připadá cca 20 občanů obce, v případě snížení počtu zastupitelů by byl
poměr přibližně 30 občanů na jednoho zastupitele, což je více než dostatečné. Návrh se
nesetkal s kladnou odezvou, byla diskutována i opačná možnost na zvýšení počtu zastupitelů
neb více hlav více ví.
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V závěru diskuze bylo komentováno, že se posekaná tráva v obci nehrabe, což má příčinu
v rychle rostoucí trávě, která se nestíhá po celé obci ani sekat, natož pak ještě k tomu i
hrabat.
11. Usnesení č. 4/2017
Usnesení č. 1. ZO schválilo jako zapisovatele Leoše Mitáčka a jako ověřovatele zápisu Luboše
Hraběte a Petra Dibuse.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
Usnesení č. 2. ZO schválilo navržený program zasedání s doplněnými body programu.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
Usnesení č. 3. ZO projednalo a schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za
rok 2016 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez
výhrad.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
Usnesení č. 4. ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce Terešov za rok 2016 bez výhrad.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
Usnesení č. 5. ZO projednalo a schválilo záměr provozovat v během prázdnin 2017 v obci
letní kino za těchto podmínek – odpovědný za provoz bude Leoš Mitáček, promítací dny
budou na střídačku sobota a další víkend pátek a sobota (celkem 13 filmových projekcí),
promítači se budou střídat.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
Usnesení č. 6. ZO projednalo a schválilo rozšíření opravy krovů o potřebnou opravu trámů a
prken v místě pod zvonicí v ceně 45.102,- Kč.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
Usnesení č. 7. ZO schválilo přečtený zápis do kroniky obce za rok 2015
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
12. Závěr
V závěru starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19:00 hodin ukončil.
Příští veřejné zasedání ZO se bude konat v úterý 18.7.2017 od 18:00.
Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Oznámení o konání
3) Závěrečný účet obce Terešov za rok 2016
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Zapsal: Leoš Mitáček
Ověřovatelé zápisu: Karel Dibus, Petr Dibus
Starosta obce: Roman Dibus
V Terešově dne 9.6.2017
Vyvěšeno: 26.6.2017
Sejmuto: ______________
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Obec Terešov
Terešov 108, 338 08, pošta Zbiroh
okres Rokycany, Plzeňský kraj
E-mail: obec.teresov@seznam.cz, Web: www.teresov.cz
Tel: 371 796 734, Mobil starosta: 724 161 310
IČO: 00519693, bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 188257130/0300

V Terešově 22.5.2017

Věc: Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov
Starosta obce Terešov svolává na úterý 30.5.2017 – 18:00 hodin zasedání
zastupitelstva obce Terešov. Zasedání se bude konat v budově Obecního úřadu
v Terešově.
Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Kontrola plnění minulých usnesení
5. Závěrečný účet obce Terešov za rok 2016
6. Účetní závěrka 2016
7. Letní kino 2017
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA JSOU VŽDY VEŘEJNÁ.
Vyvěšeno na úřední desce
a elektronické úřední desce: 22.5.2017
Sejmuto:

Roman Dibus
starosta obce Terešov

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TEREŠOV ZA ROK 2016
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů)
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016.
( v Kč)
Schválený
rozpočet

Rozpočtová
opatření

Třída 1 – Daňové příjmy

1 856 500

+404 770,00

Třída 2 – Nedaňové
příjmy

59 700,00

Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté dotace

Upravený
rozpočet

Plnění k
31.12.2015

% plnění
k uprav.
rozpočtu
2 261 270,00 2 271 736,12 100,46

+26 300,00

86 000,00

89 089,77

103,59

0,00

+6 000,00

6 000,00

6 000,00

100,00

54 400,00

+566 042,00

620 442,00

620 442,00

100,00

Příjmy celkem

1 970 600,00 +1 003 110,00 2 973 710,00 2 987 267,89

100,46

Třída 5 – Běžné výdaje

1 247 800,00 +1 552 370,00 2 800 170,00 2 512 426,58

89,72

Třída 6 – kapitálové výdaje

0,00

+141 000,00

141 000,00

140 728,00

99,81
90,21

Výdaje celkem

1 247 800,00 +1 693 370,00 2 941 170,00

2 653 154,58

Saldo: Příjmy – výdaje

+722 800,00

+334 113,31

+32 540,00

Údaje o plnění rozpočtu, příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u
účetní obce a zveřejněny na elektronické úřední desce na www.teresov.cz (výkaz FIN 2-12,
rozbor čerpání příjmů a výdajů). Plnění rozpočtu bylo projednáno na zasedání obecního
zastupitelstva.
2) Hospodářská činnost obce.
Obec Terešov neprovozuje hospodářskou činnost.
3) Stav účelových fondů a finančních aktiv.
Akcie České spořitelny, a.s – 20 000,- Kč.
4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí.
Obec Terešov nemá zřízeny příspěvkové organizace.
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5) Hospodaření organizací založených obcí.
Obec Terešov nemá takové organizace založeny.
6a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně
Dotace, granty a příspěvky od nadací do rozpočtu obce za rok 2016 činily celkem 565 442,Kč. Rozpis přijatých dotací, grantů a příspěvků a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je
zpracován v tabulce. Dotace, granty a příspěvky byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční
prostředky byly vráceny.
Poskyt.
ÚP
KÚ
KÚ
MK
KÚ
Celkem:

Účel
VPP
PSOV PK 2016
Podpora obnovy
kulturních památek
VISK3 2016
Volby do senátu

položka přiděleno
čerpání
vráceno
4116
166 442,00 166 442,00
0,00
4122
300 000,00 300 00,00
0,00
4116
59 000,00
59 000,00
0,00
4122
4111

18 000,00
18 000,00
22 000
12 560,00
565 442,00 547 002,00

0,00
9 440,00
9 440,00

6b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce
Obec Terešov neposkytla v roce 2016 podporu.
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Přezkoumání hospodaření provedli pověření kontroloři z KÚ PK: Ing. Jiřina Lišková a Leona
Černá.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, dne 10.5.2017.
Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je k nahlédnutí u
starosty obce a zveřejněno na úřední desce a elektronické úřední desce na www.teresov.cz.
Návrh na usnesení:
„Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016
včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad.“
V Terešově dne 10.5.2017

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 12.5.2017
Sejmuto:
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