Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 12.12.2017
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, M. Hadinec
Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Kontrola plnění minulých usnesení
5. Informace starosty
6. Rozpočet obce na rok 2018
7. Odměny zastupitelů
8. Malované mapy Rokycanska
9. Kácení topolů u židovského hřbitova
10. Dar spolkům
11. Inventura majetku obce k 31.12.2017
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 vyvěšeno od
4.12.2017 do 12.12.2017 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 2.11.2017, ověřen určenými
ověřovateli, zveřejněn dne 16.11.2017, nebyla k němu podána žádná námitka a je
zde vyložen k nahlédnutí.
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu - jako zapisovatele starosta navrhl Petra Dibuse,
jako ověřovatele zápisu Jaromíra Lužu a Martinu Hadinec.
viz usnesení č. 1
3. Schválení programu – ZO schválilo navržený program zasedání.
viz usnesení č. 2
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4. Kontrola plnění minulých usnesení
Splněno:
č.7/2017/1,2,3,4,5
č.6/2017/3,4,5
č.3/2017/5
Probíhá:
č.3/2016/5
č.4/2016/5
č.8/2016/9
č.2/2017/9
č.3/2017/7
č.5/2017/3,4,5
5. Informace starosty
Plnění rozpočtu k 30.11.2017:
• příjmy: 2 702 383,72 Kč
• výdaje: 1 872 216,87 Kč
• přebytek: 830 166,85 Kč
Dne 29.11.2017 proběhla kontrola využití dotace z PSOV PK 2016 – bez závad.
Starosta seznámil zastupitele s Nařízením EU č.2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které začne
platit 25.5.2018 a obci přináší množství nových povinností.
Starosta přednesl zastupitelům nabídku na odkoupení pozemku p.č. 9/13 sousedícího
s pozemkem letního kina. Zastupitelé nabídku projednali a rozhodli, že obec nemá o pozemek
za nabízenou cenu zájem.
6. Rozpočet obce na rok 2018
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce od 20.11.2017 do
12.12.2017.
viz usnesení č. 3
7. Odměny zastupitelů
Od 1.1.2018 vstoupí v platnost Nařízení vlády 318/2017 Sb., které přináší změny v maximální
výši odměn zastupitelů a neuvolněnému starostovi stanovuje minimální odměnu ve výši
10 950,- Kč.
viz usnesení č. 4
8. Malované mapy Rokycanska
Zastupitelé se seznámili s nabídkou prezentace v Malovaných mapách Rokycanska. Jsou
možné tři různé rozsahy prezentací na rubu mapy, součástí je dodávka určeného počtu map.
viz usnesení č. 5
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9. Kácení topolů u židovského hřbitova
Jedná se o kácení topolů na pozemku p.č. 1166 v k.ú Terešov, jehož je obec Terešov
vlastníkem. Topoly jsou přestárlé, hrozí nebezpečí pádu. Obec již má povolení ke kácení.
V okolních lesích pracuje firma Opera Silvatica, která nabízí 600,- Kč za m3 dřevní hmoty,
s tím že zajistí těžbu, odvoz dřeva a úklid hrubého klestu.
viz usnesení č. 6
10. Dar spolkům
Starosta navrhl darování finančního částky 2000,- Kč pro MO ČSV Terešov a 2000,- Kč pro MO
ČSCH Terešov.
viz usnesení č. 7
11. Inventura majetku obce k 31.12.2017
Starosta vydal příkaz k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2016 včetně
harmonogramu a jmenoval členy inventarizační komise - předseda Luboš Hrabě, členové
Jaromír Luža a Martina Hadinec, na provedení inventarizace se bude dále podílet starosta a
účetní obce.
Příkaz k provedení inventarizace a její harmonogram je přílohou zápisu.
12. Diskuse – v diskuzi bylo zmíněno:
•

•

•
•
•
•

Návrhy na činnost v roce 2018 – elektroinstalace do garáže OÚ, zateplení stropů OÚ,
zpevnění komunikace na návsi v Bílé Skále, chodník v Chaloupkách, řešení prostoru u
zastávky v Terešově, přístavba garáže v kině, podium v kině, oprava zvonice na OÚ.
Martina Hadinec přednesla žádost občanů o zajištění prostor pro setkávání občanů zejména
v zimních měsících. Leoš Mitáček navrhl využití chodby OÚ, toto nebylo shledáno jako
vhodné. Dále byla diskutována možnost využití bývalé promítárny v letním kině, kde je ale
v současné době nutné přes zimu vypnou vodu. Nejlépe se jeví možnost stavebních úprav
těchto prostor a rekonstrukce vytápění aby bylo možno tento prostor využívat. Tato
problematika byla určena jako jedna z priorit pro příští rok.
Bude pořízen ještě jeden stan o rozměrech 5 x 10 m za cenu 18 499,- Kč.
Jaromír Luža vyjádřil nespokojenost s rychlostí prací stavební firmy na stáních pro kontejnery
a se zpožděním při výměně obrubníků.
Leoš Mitáček informoval zastupitele o možnosti přihlásit se na seminář Zastupitel v kurzu.
Leoš Mitáček oznámil svůj záměr rezignovat na post zastupitele.

11. Usnesení č. 8/2017
Usnesení č. 1. ZO schválilo jako zapisovatele Petra Dibuse a jako ověřovatele zápisu Jaromíra
Lužu a Martinu Hadinec.
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 a schválilo rozpočet obce Terešov na rok 2018 jako přebytkový,
s příjmy 2.430.900,- Kč a výdaji 1.415.400,- Kč. Plánovaný přebytek rozpočtu je 1 015 500,- Kč
a bude uložen na běžném účtu obce.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
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Usnesení č. 4. ZO projednalo a schválilo starostovi obce odměnu v minimální výši stanovené
nařízením vlády č. 318/2017, tj. 10 950,- Kč, odměny ostatních zastupitelů zůstávají
v dosavadní výši.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
Usnesení č. 5. ZO projednalo a schválilo zájem o prezentaci obce v malovaných mapách
v rozsahu B, s dodávkou 60 ks map, za cenu 11 990,-Kč bez DPH.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
Usnesení č. 6. ZO projednalo a schválilo výběr firmy Opera Silvatica pro kácení topolů na
pozemku p.č. 1166 v k.ú. Terešov.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
Usnesení č. 7. ZO projednalo a schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 2000,- Kč MO ČSV
Terešov a 2000,- Kč MO ČSCH Terešov.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
12. Závěr
V závěru starosta poděkoval všem přítomným za účast, popřál jim příjemné prožití vánočních
svátků a do nového roku hodně štěstí a pevné zdraví a zasedání v 19:00 hodin ukončil.
Příští veřejné zasedání ZO se bude konat v úterý 16.1.2018 od 18:00.
Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Oznámení o konání
3) Rozpočet obce Terešov na rok 2018
4) Příkaz k provedení inventarizace a její harmonogram
Zapsal: Petr Dibus
Ověřovatelé zápisu: Jaromír Luža, Martina Hadinec
Starosta obce: Roman Dibus
V Terešově dne 20.12.2017
Vyvěšeno: 25.12.2017
Sejmuto: _____________
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