Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 27.2.2018
Začátek: v 18:00 hodin
Přítomni: Roman Dibus, Karel Dibus, Luboš Hrabě, Petr Dibus, Ludmila Halamová, Martina
Hadinec
Omluveni: Jaromír Luža
Hosté: Zapisovatel: Martina Hadinec
Ověřovatelé zápisu: Ludmila Halamová, Petr Dibus
Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Kontrola plnění minulých usnesení
5. Informace starosty
6. Dopravní obslužnost Plzeňského kraje
7. Veřejně prospěšné práce 2018
8. Dotace na věcné vybavení JSDH
9. Čistička odpadních vod
10. Rozpočtové opatření č. 2/2018
11. Jubilanti
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 19.2.2018 do 27.2.2018 na úřední desce a
elektronické úřední desce OÚ Terešov

•

zasedání je usnášení schopné - přítomno je 6 zastupitelů, omluven: Jaromír Luža

•

zápis z minulého zasedání ZO byl vyhotoven dne 23.1.2018, ověřen určenými ověřovateli,
zveřejněn dne 31.1.2018, nebyly k němu podány žádné námitky a je zde vyložen k
nahlédnutí.

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- Jako zapisovatele starosta navrhl Martinu Hadinec, jako ověřovatele zápisu Ludmilu Halamovou a
Petra Dibuse.
viz. usnesení č. 1
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3. Schválení programu
- ZO schválilo navržený program zasedání a přijalo návrh Ludmily Halamové s přidáním bodu:
Jubilanti.
viz. usnesení č. 2

4. Kontrola plnění minulých usnesení
Splněno:
č.1/2018/1,2,5
č.5/2017/5
Probíhá:
č.1/2018/3,4,6
č.8/2017/5,6
č.5/2017/3
č.3/2017/7
č.8/2016/9
č.4/2016/5
č.3/2016/5

5. Informace starosty
-

Dne 12.2.2018 proběhla kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku vidimace a legalizace.
Nebyly zjištěny žádné závady.
Dne 8.3.2018 proběhne na OÚ Terešov přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
V rámci GDPR (obecné nařízení na ochranu osobních údajů) je třeba objednat analýzu, dále pak
zamykací šuplíky a skříň.
ZO bylo obeznámeno s průběhem procesu na zapsání objektů v Letním kině do katastru
nemovitostí. Bylo zjištěno, že plátno kolaudaci má, avšak promítárna nemá.
Starosta obeznámil ZO o přípravě prací na rekonstrukci vnitřních prostor OÚ Terešov.

6. Dopravní obslužnost Plzeňského kraje
- Byla obdržena žádost Plzeňského kraje o účelovou dotaci ve výši 7 128,- Kč na zajištění dopravní
obslužnosti Plzeňského kraje v období od 1.1.2018 do 31.12.2018.
- V minulém roce se jednalo o částku ve výši 6 240,- Kč.
- Zároveň proběhne vypořádání dotace za rok 2017.

viz. usnesení č. 3
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7. Veřejné prospěšné práce
-

Starosta informoval ZO o změnách v poskytování příspěvku Úřadu práce na VPP v letošním roce.
Obec má zájem o využití příspěvku od Úřadu práce na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně
prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání. Zřídit bychom chtěli 2 pracovní místa „uklízeč
veřejných prostranství“ v období od 1.4.2018 do 30.11.2018.

viz. usnesení č. 4
8. Dotace na věcné vybavení
- Od Plzeňského kraje, bez spoluúčasti obce, je poskytována dotace v maximální výši 60.000,- Kč. Tuto
dotaci bychom rádi využili, bude požádáno o zásahové rukavice, kukly, pracovní oděvy, držáky s
baterkami na helmy a dále o elektrocentrálu.
viz. usnesení č. 5

9. Čistička odpadních vod
-

Obdrželi jsme rozpis vyúčtování služeb od firmy Revos za rok 2017 se vzniklým nedoplatkem ve výši
5286,- Kč
Je plánovaná rekonstrukce dešťového oddělovače, která bude nejspíš spojena s osazením
permanentního měření.
Je domluvena schůzka starosty obce ve firmě Revos, která se uskuteční dne 1.3.2018.

10. Rozpočtové opatření č. 2/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2018 s navrhovanými příjmy 2 599 370,- Kč a
navrhovanými výdaji 1 654 679,- Kč. Plánovaný přebytek rozpočtu ve výši 944 691,- Kč bude uložen na
běžných účtech obce.
-

Navrhované rozpočtové změny:
PŘÍJMY:
navýšení odvodů z loterií
snížení příjmů z Daně z příjmů PO za obce
přidání dotace PSOV PK 2018
VÝDAJE:
přidání výdajů na opravu vnitřních prostor OÚ
snížení výdajů na Dan z příjmů PO za obce

viz. usnesení č. 6
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11. Jubilanti
-

Ludmila Halamová seznámila zastupitele obce s návrhem občanů na změnu věku pro blahopřání
jubilantům.
V současné době se chodí přát jubilantům k 60., 65., 70., 75. narozeninám a od 80. let pak každý
rok.
Byl podán návrh občanů na zrušení blahopřání k 60. narozeninám, které ZO odsouhlasilo
s okamžitou platností.
viz. usnesení č. 7

12. Diskuse
V diskusi byla projednána následující témata:
•
•
•
•

Veřejné osvětlení – smlouva o provozování s ČEZ je platná do konce roku 2018. Obec by ráda
požádala o odkoupení veřejného osvětlení. Je plánovaná schůzka, pokud by žádosti nebylo
vyhověno, tak se uvažuje o vybudování nového veřejného osvětlení.
Prodej orné půdy – starosta obce předložil informace zastupitelům obce k promyšlení a dále bude
tento bod projednán na příštím zasedání ZO.
Knihovna – do knihovny jsou objednány 4 další skříně na vystavení knih.
Popelnice – tímto bychom rádi upozornili občany obce, že pokud bude v popelnici horký popel, tak
popelnice nebude vyvezena.

13. Usnesení č. 2/2018
1. ZO schválilo jako zapisovatele Martinu Hadinec a jako ověřovatele zápisu Ludmilu Halamovou a
Petra Dibuse.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
2. ZO schválilo doplněný program zasedání.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
3. ZO projednalo žádost Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2018 ve výši 7.128,- Kč a poskytnutí dotace schválilo.
Starosta obce byl pověřen podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Zároveň schválilo vypořádání
dotace na dopravní obslužnost Plzeňského kraje v roce 2017.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
4. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci
veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání na dvě pracovní místa “uklízeč
veřejných prostranství“ v době od 1.4.2018 do 30.11.2018.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
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5. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z programu “Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2018“ na věcné vybavení JSDH obce Terešov ve
výši 60.000,- Kč.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
6. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2018 s plánovanými příjmy 2 599 370,- Kč a
výdaji 1 654 679,- Kč. Plánovaný přebytek rozpočtu 944 691,- Kč bude uložen na běžných účtech
obce.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
7. ZO projednalo a schválilo změnu věku pro blahopřání jubilantům. Na základě návrhu od občanů
se nově nebude chodit přát k 60. narozeninám, ale až k 65., 70, 75., 80. a každým dalším.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
14. Závěr
V závěru starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19:10 ukončil.
Příští veřejné zasedání ZO se bude konat v úterý 10.4.2018 od 18:00.

Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov
3) Rozpočtové opatření č. 2/2018

Zapsala: Martina Hadinec
Ověřovatelé zápisu: Ludmila Halamová, Petr Dibus
Starosta obce: Roman Dibus
V Terešově dne 1.3.2018
Vyvěšeno: 8.3.2018
Sejmuto:
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