Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 12.9.2017
Začátek: v 18:00 hodin
Přítomni: Roman Dibus, Luboš Hrabě, Petr Dibus, Leoš Mitáček, Jaromír Luža, Martina Hadinec
Omluveni: Karel Dibus
Hosté: Zapisovatelka: Martina Hadinec
Ověřovatelé zápisu: Leoš Mitáček, Petr Dibus
Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Kontrola plnění minulých usnesení
5. Prodej pozemků p.č. 821/25 a 821/27
6. Letní kino 2017
7. ČOV
8. Zeleň v obci
9. Dětské hřiště
10. Nákup přívěsu a vysavače listí
11. Rozpočtové opatření č. 3/2017
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 od 4.9.2017 do 12.9.2017 na úřední desce a
elektornické úřední desce OÚ Terešov

•

zasedání je usnášení schopné - přítomno je 6 zastupitelů, omluven: Karel Dibus

•

zápis z minulého zasedání ZO byl vyhotoven dne 24.7.2017, ověřen určenými ověřovateli,
zveřejněn dne 27.7.2017, 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 Leoše Mitáčka a
Petra Dibuse.
viz. usnesení č. 1
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3. Schválení programu
- ZO schválilo navržený program zasedání.
viz. usnesení č. 2
4. Kontrola plnění minulých usnesení
Splněno:
č.4/2017/5
č.5/2017/1,2,6
Probíhá:
č.3/2016/5
č.4/2016/5
č.8/2016/9
č.2/2017/9
č.3/2017/5,7
č.5/2017/3,4,5
5. Prodej pozemků p.č. 821/25 a 821/27
-

Na obec přišla žádost o odprodej níže uvedených pozemků od majitelky domu č.p. 23 – tyto
pozemky mají historicky oploceny a jedná se o:
• 821/25 – zahrada – 29 m2
• 821/27 – zahrada – 45 m2
-

viz. usnesení č. 3 a č. 4

6. Letní kino 2017
-

Starosta seznámil ZO s výsledky kina za letošní sezónu.
Dobrovolný příspěvek: 7 079,- Kč použit na zaplacení 3. filmů, zůstatek: 1 193,- Kč.
Náklady na provoz kina v roce 2017: 38 410,- Kč.
Proběhlo 13 představení s celkovým počtem 1450 diváků – průměr 111 diváků/představení.

7. ČOV 2017
-

Je nespokojenost na straně ZO v souvislosti s opravou norné stěny a poruchy motoru. Revos
nedělá preventivní kontroly, na kterých jsme se dohodli. Na nový pasport čekáme již od
II/2017. Rádi bychom se poohlédli po jiném odborném dozoru, avšak není moc na výběr.
Letos provedena oprava vodovodních rozvodů, oprava střechy, montáž lávky.
Ještě letos je v plánu montáž norné stěny, dekl na jímku, čerpadlo do studny, soft rozběh
kesseneru, časový spínač česel – rozpočet bude navýšen o 41 tisíc Kč.
Poptávka na rekonstrukci dešťového oddělovače – provedení bude uskutečněno na jaře
2018.
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8. Zeleň v obci
-

Stromy v kině podél přístupové cesty jsou nebezpečné, zdraví ohrožující. Bude třeba je
odborně ořezat.
Bude poptáno a vyhotoven plán obnovy přestárlých stromů.
Dvě lípy u sochy sv. Jana Nepomuckého bude nezbytné vyměnit za nové stromy, např.
třešně – sakury.
Je třeba naplánovat pokácení přestárlých a nebezpečných topolů u židovského hřbitova.

9. Dětské hřiště
-

Objednána revize herních prvků.
Bude instalován provozní řád.
Doplnění nových prvků bylo prozatím odloženo.

10. Nákup přívěsu a vysavače listí
-

Zastupitelstvu obce byly předloženy nabídky a byl vybrán: přívěs za cenu 26 000,- Kč a
vysavač listí za cenu 20 000,- Kč.

viz. usnesení č.5

11. Rozpočtové opatření č. 3/2017
-

Příloha č. 4

viz. usnesení č. 6

12. Diskuse
V diskusi byla projednána následující témata:
• Veřejné osvětlení – smlouva s ČEZ do 31.12.2018 – poptat možnosti odkoupení
obcí
• Úprava jízdního řádu autobusů do ZŠ Mlečice – byla slíbena náprava
• Dopravní situace – retardéry, radar
• Průzkum – zdroj pitné vody (vytipování možných míst)
• Pí. Erbová – vjezd do garáže – vyřešit posunutý plot
• Možnost zřízení naučné stezky
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13. Usnesení č. 6/2017
1. ZO schválilo jako zapisovatelku Martinu Hadinec a jako ověřovatele zápisu Leoše Mitáčka
a Petra Dibuse.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
2. ZO schválilo navržený program zasedání.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
3. ZO projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku p.č 821/25 v k.ú Terešov - zahrada, o
výměře 29 m2, za cenu 40,- Kč za m2 s tím, že zájemce uhradí 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 23.10.2017.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
4. ZO projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku p.č 821/27 v k.ú Terešov - zahrada, o
výměře 45 m2, za cenu 40,- Kč za m2 s tím, že zájemce uhradí 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 23.10.2017.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
5. ZO projednalo a schválilo pořízení přívěsu za cenu 26 000,- Kč a vysavače listí za 20 000,Kč.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
6. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2017 s plánovanými příjmy 2 716 400,Kč a výdaji 2 357 700,- Kč. Plánovaný přebytek rozpočtu ve výši 358 700,- Kč bude uložen
na účtu obce.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0

14. Závěr
V závěru starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19:20 ukončil.
Příští veřejné zasedání ZO se bude konat v úterý 24.10.2017 od 18:00.
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Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov
3) Záměr prodeje pozemků p.č. 821/25 a 821/27
4) Rozpočtové opatření č. 3/2017

Zapsala: Martina Hadinec
Ověřovatelé zápisu: Leoš Mitáček, Petr Dibus
Starosta obce: Roman Dibus
V Terešově dne 21.9.2017
Vyvěšeno: 5.10.2017
Sejmuto: ______________
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