Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 22.5.2018
Začátek: v 18:00 hodin
Přítomni: Roman Dibus, Karel Dibus, Luboš Hrabě, Petr Dibus, Jaromír Luža, Martina Hadinec
Omluveni: Ludmila Halamová
Hosté: Zapisovatel: Martina Hadinec
Ověřovatelé zápisu: Jaromír Luža, Petr Dibus
Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Kontrola plnění minulých usnesení
5. Rekonstrukce vnitřních prostor OÚ Terešov – výběr zhotovitele
6. Závěrečný účet obce za rok 2017
7. Účetní závěrka za rok 2017
8. Záměr prodeje části pozemku p.č. 821/1
9. Projekt lípy republiky 2018
10. Rozpočtové opatření č. 4/2018
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr

1. Zahájení
- V úvodu jednání přivítal starosta přítomné zastupitele a uvedl:
•

zasedání bylo řádně svoláno

•

oznámení o konání zasedání bylo zveřejněno od 15.5.2018 do 22.5.2018 na úřední desce a
elektronické úřední desce OÚ Terešov

•

zasedání je usnášení schopné - přítomno je 6 zastupitelů, omluven: Ludmila Halamová

•

zápis z minulého zasedání ZO byl vyhotoven dne 26.4.2018, ověřen určenými ověřovateli,
zveřejněn dne 15.5.2018, 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 Jaromíra Lužu 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.3/2018/1,2,3,4,5
č.1/2018/3
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. Rekonstrukce vnitřních prostor OÚ Terešov – výběr zhotovitele
-

Bylo osloveno 6 firem – nabídku zaslaly 3 firmy.
Nejnižší nabídka - Jiří Šticha, Microstav, Chlum – nabídka ve výši 158 735,- Kč.
Aby bylo možno využít celou dotaci, bude ověřena možnost rozšíření akce o rekonstrukci podlah
OÚ.
viz. usnesení č. 3

6. Závěrečný účet obce za rok 2017
- ZO projednalo závěrečný účet obce Terešov za rok 2017 včetně Zprávy auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Přezkoumání se uskutečnilo 8.3.2018 za účasti
starosty, účetní obce a kontrolorek z krajského úřadu Plzeňského kraje. Při přezkoumání nebyly
zjištěny chyby a nedostatky. Návrh závěrečného účtu a zpráva auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření byly vyvěšeny na úřední desce a elektronické úřední desce od 1.5.2017 do 22.5.2018.
Obec hospodařila v roce 2017 s rozpočtovými příjmy ve výši 3 147 016,88 Kč a rozpočtovými
výdaji 2 183 326,11 Kč. Účetní rok 2017 byl uzavřen s přebytkem rozpočtu 963 690,77 Kč.
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viz. usnesení č. 4
7. Účetní uzávěrka za rok 2017
- jedná se o detailní obdobu závěrečného účtu obce. Účetní závěrka byla zveřejněna na elektronické
úřední desce od 1.5.2018 do 22.5.2018.
viz. usnesení č. 5
8. Záměr prodeje části pozemku p.č. 821/1
- Odložená žádost o odkup z 24.1.2017 - Jedná se o pozemek přiléhající k pozemku p.č. st.63. Pod
pozemkem se nenachází kanalizace. Viz mapka v záměru.
viz. usnesení č. 6

9. Projekt lípy republiky 2018
- Obec má zájem o 1 reprezentativní sazenici lípy srdčité od PK, která bude na podzim letošního
roku vysazena u příležitosti 100. let o založení Československé republiky - Výsadba je plánována
ke kapličce v Terešově (p.p.č. 1309)
viz. usnesení č. 7
10. Rozpočtové opatření č. 4/2018
- Navrhované rozpočtové změny:
- PŘÍJMY: Navýšení o dotaci na veřejně prospěšné práce.
- VÝDAJE: Přidání výdajů na výměnu obrubníků obrubníků u mostu a navýšení o platy veřejně
prospěšných prací.
- Navrhované příjmy 2 704 370,- Kč, navrhované výdaje 1 866 137,- Kč. Plánovaný přebytek
rozpočtu 838 233,- Kč.
viz. usnesení č. 8

11. Diskuse
V diskusi byla projednána následující témata:
• Voda – v souvislosti velkého sucha ubyla voda ve studnách, jsou vyhlášeny různé dotace,
kterými se budeme zabývat a do budoucna přemýšlet o reálných řešeních.
•

Zrcadlo – z důvodu lepší přehlednosti a bezpečnosti bude zažádáno o dopravní zrcadlo do
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zatáčky na konci obce směrem na Biskoupky.
•

Kontejner objemného odpadu – na žádost občanů obce bude v blízké době přistaven
kontejner na objemný odpad, přesné termíny budou vyvěšeny.

•

Vyhlášky – vzhledem ke změnám některých zákonů je třeba v dohlednu přepracovat 3
obecní vyhlášky.

12. Usnesení č. 4/2018
1. ZO schválilo jako zapisovatele Martinu Hadinec a jako ověřovatele zápisu Jaromíra Lužu 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 podané nabídky na akci „Rekonstrukce vnitřních prostor budovy OÚ Terešov“ a
jako zhotovitele vybralo firmu Jiří Šticha, Microstav, Chlum za nabídkovou cenu 158 735,- Kč a
pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o dílo. Termín předání díla do 30.9.2018.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
4. ZO projednalo a schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně
zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
5. ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce Terešov za rok 2017 bez výhrad.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
6. ZO projednalo a schválilo záměr prodeje části pozemku 821/1 (viz mapka v záměru) v k.ú.
Terešov - ostatní plocha, cca 50 m2, za cenu 40,- Kč za m2 s tím, že zájemce musí pozemek na
vlastní náklady nechat zaměřit a uhradit všechny náklady a poplatky spojené s prodejem.
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
7. ZO projednalo a schválilo zájem o sazenici lípy srdčité, která bude vysazena na podzim u
příležitosti 100. let od založení Československé republiky.
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Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
8. ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4/2018 s plánovanými příjmy 2 704 370,- Kč a
výdaji 1 866 137,- Kč. Plánovaný přebytek rozpočtu 838 233,- Kč bude uložen na běžných účtech
obce.
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 10.7.2018 od 18:00.

Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov
3) Záměr prodeje části pozemku p.č.821/1
4) Rozpočtové opatření č. 4/2018

Zapsala: Martina Hadinec
Ověřovatelé zápisu: Jaromír Luža, Petr Dibus
Starosta obce: Roman Dibus
V Terešově dne 7.6.2018
Vyvěšeno: 20.6.2018
Sejmuto:
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