Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 18.7.2017
Začátek: 18:00 hodin
Přítomni: Roman Dibus, Martina Hadinec, Luboš Hrabě, Petr Dibus, Leoš Mitáček, Jaromír
Luža, Karel Dibus
Omluveni: --Hosté: --Zapisovatel: P. Dibus
Ověřovatelé zápisu: J. Luža, L. Hrabě
Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Kontrola plnění minulých usnesení
5. Informace starosty
6. Výměna obrubníků u mostu
7. Zpevněné plochy pod kontejnery
8. Dotace na věcné vybavení JSDH
9. Rozpočtové opatření č. 2/2017
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
11.7.2017 do 18.7.2017 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 9.6.2017, ověřen určenými
ověřovateli, zveřejněn dne 26.6.2017, nebyla k němu podáná žádná námitka a je zde
vyložen k nahlédnutí .
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu - jako zapisovatele starosta navrhl Petra Dibuse,
jako ověřovatele zápisu Luboše Hraběte a Jaromíra Lužu.
viz usnesení č. 1
3. Schválení programu – ZO schválilo navržený program zasedání.
viz usnesení č. 2
4. Kontrola plnění minulých usnesení
Splněno:
č.3/2017 – 4, ,6,
č.4/2017 – 1,2,3,4,6,7
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Probíhá:
č.3/2016/5
č.4/2016/5
č.8/2016/9
č.2/2017/9
č.3/2017/5,7
č.4/2017/5
5. Informace starosty
- Plnění rozpočtu k 30.6.2017
• příjmy: 1 544 152,41 Kč
• výdaje: 985 881,13 Kč
• přebytek: 558 271,28 Kč
- Stav účtů k 30.6.2017: 3 525 626,81 Kč
- Starosta seznámil zastupitele s průběhem promítání v letním kině. Spolu s p.
Mitáčkem konstatovali, že bude nutné dokoupit komponent za cca 6 000,- Kč
k posílení centrálního kanálu zvuku.
- Starosta seznámil zastupitele s průběhem oprav křížků v obci – plánované dokončení
do 30.9.2017.
6. Výměna obrubníků u mostu - jedná se o výměnu dočasně umístěných City bloků za žulové
obrubníky v okolí mostu, ve stejném provedení jako již hotová oprava.
Byly osloveny tři firmy – dvě zaslali cenovou nabídku.
Zastupitelstvo tyto projednalo a jako zhotovitele vybralo firmu BONESO s.r.o., (Z. Rídl, J. Roit)
s nabídkovou cenou 164 150,- Kč.
viz usnesení č. 3
7. Zpevněné plochy pod kontejnery – jedná se o vytvoření zpevněných ploch s plůtkem pod
kontejnery na tříděný odpad v Terešově a Bílé Skále na současných stanovištích. V Terešovské
Huti nelze v současné době provést podobné opatření, z důvodu absence vhodného prostoru
(pozemku).
Byly osloveny tři firmy – dvě zaslali cenovou nabídku.
Zastupitelstvo tyto projednalo a jako zhotovitele vybralo firmu BONESO s.r.o., (Z. Rídl, J. Roit)
s nabídkovou cenou 144 600,- Kč.
viz usnesení č. 4
8. Dotace na věcné vybavení JSDH – Žádosti o dotaci na věcné vybavení JSDH od Plzeňského
kraje nebylo vyhověno, z tohoto důvodu zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na věcné
vybavení JSDH obce Terešov z Hasičského fondu Nadace Agrofert ve výši 90 719,- Kč.
viz usnesení č.5
9. Rozpočtové opatření č. 2/2017 – Změny rozpočtu – plánované příjmy: 2 695 400,- Kč,
plánované výdaje: 2 249 700,- Kč, plánovaný přebytek: 445 700,- Kč – viz příloha zápisu č.3
viz usnesení č.6
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10. Diskuse – v diskuzi bylo zmíněno:
- doplnění atrakce na dětské hřiště
- plán na investiční akce a opravy na příští rok
- odstranění sloupu po starém veřejném osvětlení u zastávky
- pořízení informační tabule o obci
11. Usnesení č. 5/2017
Usnesení č. 1. ZO schválilo jako zapisovatele Petra Dibuse, jako ověřovatele zápisu Luboše
Hraběte a Jaromíra Lužu.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
Usnesení č. 2. ZO schválilo navržený program zasedání.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
Usnesení č. 3. ZO projednalo cenové nabídky od firem Karel Holub a Boneso s.r.o. a jako
zhotovitele akce „Výměna obrubníků u mostu“ vybralo firmu BONESO s.r.o., (Z. Rídl, J. Roit) s
nabídkovou cenou 164 150,- Kč.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
Usnesení č. 4. ZO projednalo cenové nabídky od firem Karel Holub a Boneso s.r.o. a jako
zhotovitele akce „Zpevněné plochy pod kontejnery“ vybralo firmu BONESO s.r.o., (Z. Rídl, J.
Roit) s nabídkovou cenou 144 600,- Kč.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
Usnesení č. 5. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na věcné vybavení JSDH obce
Terešov z Hasičského fondu Nadace Agrofert ve výši 90 719,- Kč.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
Usnesení č. 6. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2017 s plánovanými příjmy
2 695 400,- Kč a výdaji 2 249 700,- Kč. Plánovaný přebytek rozpočtu ve výši 445 700,- Kč
bude uložen na účtu obce.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
12. Závěr
V závěru starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19:05 hodin ukončil.
Příští veřejné zasedání ZO se bude konat v úterý 12.9.2017 od 18:00.
Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Oznámení o konání
3) Rozpočtové opatření č. 2/2017
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Zapsal: Petr Dibus
Ověřovatelé zápisu: Luboš Hrabě, Jaromír Luža
Starosta obce: Roman Dibus
V Terešově dne 24.7.2017
Vyvěšeno: 27.7.2017
Sejmuto: ______________
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