Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.4.2018
Začátek: v 18:00 hodin
Přítomni: Roman Dibus, Karel Dibus, Luboš Hrabě, Petr Dibus, Ludmila Halamová, Jaromír Luža
Omluveni: Martina Hadinec
Hosté: Leoš Mitáček
Zapisovatel: Petr Dibus
Ověřovatelé zápisu: Karel Dibus, Luboš Hrabě
Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Kontrola plnění minulých usnesení
5. Informace starosty
6. Pacht kiosku v letním kině
7. Provoz letního kina v roce 2018
8. Rozpočtové opatření č.3/2018
9. Projekt lípy republiky 2018
10. Upgrade programu Misys
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr
1. Zahájení
- V úvodu jednání přivítal starosta přítomné a uvedl:
•

zasedání bylo řádně svoláno, oznámení o konání zasedání bylo zveřejněno od 10.4..2018 do
17.4.2018 na úřední desce a elektronické úřední desce OÚ Terešov.

•

zasedání je usnášení schopné - přítomno je 6 zastupitelů,

•

zápis z minulého zasedání ZO byl vyhotoven dne 1.3.2018, ověřen určenými ověřovateli,
zveřejněn dne 8.3.2018, nebyly k němu podány žádné námitky a je zde vyložen k
nahlédnutí.

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- Jako zapisovatele starosta navrhl Petra Dibuse, jako ověřovatele zápisu Karla Dibuse a Luboše
Hraběte.
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.2/2018/1,2,3,4,6,7
č.1/2018/4
Probíhá:
č.2/2018/5
č.1/2018/3,6
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
-

-

Plnění rozpočtu k 31.3.2018 – příjmy: 641 568,21 Kč, výdaje: 337 030,58 Kč
Oprava komunikace Terešovská Huť – Mlečice – vyjádření k projektové dokumentaci (jediná
možnost navýšení současné nivelety o 7 cm, bude kompenzováno vybudováním sjezdů na pozemky.
Bude nutná finanční spoluúčast obce – obrubníky u zastávky apod.
Dne 8.3.2018 proběhlo přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 – nebyly shledány závady.
Kontrola spisové služby a archivace – seznámení s protokolem o výsledku kontroly.
17.4.2018 proběhla analýza GDPR (obecné nařízení na ochranu osobních údajů)
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem žádosti o zaměstnance z evidence ÚP – byl schválen
pouze jeden zaměstnanec. Na některé práce bude nutno uzavřít dohody o provedení práce.
Starosta obeznámil ZO o přidělení dotace z PSOV PK 2017 na rekonstrukci vnitřních prostor OÚ
Terešov ve výši 150 000,- Kč.
Dne 3.5.2018 proběhne kolaudace promítací kabiny v LK.

6. Pacht kiosku v letním kině
-

záměr schválen ZO dne 16.1.2018
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-

jediný zájemce firma S.P.L.A.V. Praha, s.r.o.,

viz. usnesení č. 3

7. Provoz letního kina v roce 2018
-

Host Leoš Mitáček přednesl zastupitelům žádost skautů ze Zbiroha o možnost promítnutí
vybraného filmu 25. 5. 2018 s možností přespání v letním kině. Taktéž žádá ZŠ v Cerhovicích o
možnost promítnutí vybraného filmu v červnu. ZO souhlasí s podmínkou, že si zaplatí práva na film
a nocování v areálu letního kina pouze na vlastní nebezpečí.

-

Promítat se bude každou sobotu od 30.6.2018 do 1.9.2018, tj. 10 filmových představení.

-

Vstup zdarma

viz. usnesení č. 4
8. Rozpočtové opatření č. 3/2018
-

Úprava částky výdajů na volby prezidenta ČR. Schváleno starostou obce dne 29.3.2018.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2018 s navrhovanými příjmy 2 599
370,- Kč a navrhovanými výdaji 1 651 137,- Kč. Plánovaný přebytek rozpočtu ve výši 948 233,- Kč
bude uložen na běžných účtech obce.

9. Projekt lípy republiky 2018
-

Plzeňský kraj vyhlásil u příležitosti významného výročí 100 let od založení Československé republiky
projekt „Lípy republiky 2018“, kde nabízí možnost získání reprezentativní sazenice lípy srdčité.
Do 30.5.2018 je nutné vybrat místo kam lípu vysadit

10. Upgrade programu Misys
- Firma Geoing Plzeň dodala nabídku na upgrade programu Misys/Geoportal za 15 609,- Kč.

viz. usnesení č. 5
11. Diskuse
V diskusi byla projednána následující témata:
-

Výměna vánočního stromku před OÚ
Nepořádek v okolí kontejneru na objemný odpad
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12. Usnesení č. 3/2018
1. ZO schválilo jako zapisovatele starosta navrhl Petra Dibuse, jako ověřovatele zápisu Karla Dibuse a
Luboše HraběteHlasování:
PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
2. ZO schválilo doplněný program zasedání.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
3. ZO vybralo jako provozovatele kiosku v letním kině pro rok 2018 firmu S.P.L.A.V. Praha, s.r.o,
IČ:28468066, za těchto podmínek: otevřeno bude minimálně v červenci a srpnu, alespoň v pátek a
sobotu během promítání a plánovaných obecních akcí, pachtovné bude 500,- Kč měsíčně plus 100,Kč navíc za každé filmové představení a úhradu spotřeby elektrické energie a vody.
Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDR 1
4. ZO schválilo jako promítací dny soboty od 30.6.2018 do 1.9.2018, tj. 10 filmových představení a
vstup zdarma.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
5. ZO projednalo a schválilo upgrade programu Misys/Geoportal za cenu 15 609,- Kč včetně DPH.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0

13. Závěr
V závěru starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19:10 ukončil.
Příští veřejné zasedání ZO se bude konat v úterý 22.5.2018 od 18:00.

Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov
3) Rozpočtové opatření č. 3/2018
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Zapsala: Petr Dibus
Ověřovatelé zápisu: Karel Dibus, Luboš Hrabě
Starosta obce: Roman Dibus
V Terešově dne 26.4.2018
Vyvěšeno: 15.5.2018
Sejmuto:
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