Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 10.7.2018
Začátek: v 18:00 hodin
Přítomni: Roman Dibus, Karel Dibus, Luboš Hrabě, Petr Dibus, Jaromír Luža, Martina Hadinec,
Ludmila Halamová
Omluveni:
Hosté:
Zapisovatel: Petr Dibus
Ověřovatelé zápisu: Ludmila Halamová, Martina Hadinec
Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Kontrola plnění minulých usnesení
5. Rekonstrukce vnitřních prostor OÚ Terešov
6. Měrný přeliv ČOV – výběr zhotovitele
7. Smlouva o využívání sociálního automobilu města Zbiroh
8. Dešťová kanalizace v Chaloupkách
9. Rozpočtové opatření č. 5/2018
10. Prodej části pozemku p.č. 821/1
11. Stanovení počtu zastupitelů na příští volební období
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 2.7.2018 do 10.7.2018 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 1.6.2018, ověřen určenými ověřovateli,
zveřejněn dne 20.6.2018, 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 Ludmilu Halamovou a
Martinu Hadinec.

viz. usnesení č. 1
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3. Schválení programu
-

-

Starosta navrhl doplnění bodů
•

Prodej části pozemku p.č. 821/1

•

Stanovení počtu zastupitelů na příští volební období.

ZO schválilo navržený program zasedání

viz. usnesení č. 2

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

5. Rekonstrukce vnitřních prostor OÚ Terešov
-

Obec získala dotaci na akci ve výši 150 000,- Kč z PSOV PK 2018 – zastupitelstvo schvaluje přijetí
dotace.
- Aby bylo možno využít celou dotaci, byl zhotovitel ( Microstav Chlum) požádán o rozšíření prací o
rekonstrukci podlah včetně výměny linolea a dodání finanční nabídky. Nabídka činí 97 670,-Kč.
Celková cena díla bude 256 405,- Kč.
viz. usnesení č. 3 a 4

6. Měrný přeliv ČOV – výběr zhotovitele
-

Zamýšlené rekonstrukci dešťového odlučovače na ČOV Terešov musí nejprve předcházet instalace
nového měrného přelivu s permanentním měřením průtoku. Následně po získání přesných údajů o
průtocích bude možné dimenzovat nový odlučovač.

-

Obec obdržela dvě cenové nabídky od firem PVK, a.s (81 444,- Kč vč. DPH) a Hydrometrics, s.r.o.
(90 145,-Kč vč. DPH). Obě nabídky jsou dodávka, montáž, kalibrace vyjma výkopových prací.

viz. usnesení č. 5
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7. Smlouva o využívání sociálního automobilu města Zbiroh
-

Na základě žádosti obce Terešov o možnost využívání sociálního automobilu města Zbiroh, na nějž
obec poskytla v minulosti sponzorský dar, bylo radou města Zbiroh schváleno uzavření smlouvy
mezi městem Zbiroh a obcí Terešov o využívání sociálního vozidla občany Terešova. Smlouvou je
stanoven příspěvek na úhradu nákladů za užití vozidla dle aktuálního tarifu společnosti Autobusová
doprava – Miloslav Hrouda. Příspěvek hradí přepravovaná osoba.

viz. usnesení č. 6

8. Dešťová kanalizace v Chaloupkách
-

Jedná se o horní část chaloupek naproti domům čp.16 a 17. Při větších deštích dochází k zanesení
příkopu nečistotami a voda se vylévá na komunikaci. Možností by bylo zatrubnění příkopu a
instalace kanálových vpustí a na začátku čistitelné mříže. Obec si nechá vypracovat cenové nabídky.

9. Rozpočtové opatření č. 5/2018
-

-

Výdaje
•

navýšení v paragrafu 2321 – ČOV o 100 000,- Kč – měrný přeliv + výkopové práce

•

navýšení v paragrafu 2310 – Pitná voda o 13 500,-Kč – čerpadlo do studny OÚ

-Navrhované příjmy 2 704 370,- Kč, navrhované výdaje 1 979 637,- Kč. Plánovaný přebytek rozpočtu
724 733,- Kč.

viz. usnesení č. 7

10. Prodej části pozemku p.č. 821/1
-

Na minulém zasedání byl schválen záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 821/21 – ostatní
plocha, o výměře 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. Záměr byl
zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce OÚ Terešov od 20.6.2018 do 10.7.2018

-

Zájemce: L.M., Terešov

viz. usnesení č. 8

11. Stanovení počtu zastupitelů pro následující volební období
-

Dle § 67 zákona č. 128/200 Sb. o obcích stanovuje zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede
dnem voleb do zastupitelstev v obcích (do 12.7.2018) počet zastupitelů pro následující volební
období. V obcích do 500 obyvatel může být 5 až 15 členů zastupitelstva.

viz. usnesení č. 9
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12. Diskuse
-

V diskusi nezazněl žádný příspěvek.

12. Usnesení č. 5/2018
1. ZO schválilo jako zapisovatele Petra Dibuse, jako ověřovatele zápisu Ludmilu Halamovou a Martinu
Hadinec.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
2. ZO schválilo doplněný program zasedání.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
3. ZO projednalo a schválilo přijetí investiční dotace na akci „Rekonstrukce vnitřních prostor budovy
OÚ Terešov“ z Programu stabilizace a obnova venkova Plzeňského kraje pro rok 2018 ve výši
150 000,- Kč.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
4. ZO projednalo a schválilo rozšíření akce „Rekonstrukce vnitřních prostor budovy OÚ Terešov“ o
rekonstrukci podlah a navýšení ceny o 97 670,-Kč. Celková cena díla bude 256 405,- Kč.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
5. ZO projednalo a schválilo jako zhotovitele měrného přelivu na ČOV Terešov firmu PVK, a.s., Ke
Kablu 971/1, Praha 10 za nabídkovou cenu 81 444,- Kč vč. DPH .
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
6. ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy mezi Městem Zbiroh a Obcí Terešov, o využívání
sociálního vozidla Města Zbiroha občany obce Terešov a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
7. ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5/2018 s plánovanými příjmy 2 704 370,- Kč a
výdaji 1 979 637,- Kč. Plánovaný přebytek rozpočtu 724 733,- Kč bude uložen na běžných účtech
obce.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
8. ZO projednalo a schválilo prodej části pozemku p.č.821/21 – ostatní plocha, o výměře cca 50 m2, za
cenu 40,- Kč/m2,panu L. M., bytem Terešov , s podmínkou úhrady všech nákladů spojených
s převodem. Nový majitel bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
9. ZO stanovilo v souladu s § 67 zákona č. 128/200 Sb. o obcích, počet členů zastupitelstva obce
Terešov na 7 (sedm).
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
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13. Závěr
-

V závěru starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 18:50 ukončil.

-

Příští veřejné zasedání ZO se bude konat v úterý 4.9.2018 od 18:00.

Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Terešov
3) Rozpočtové opatření č. 5/2018

Zapsal: Petr Dibus
Ověřovatelé zápisu: Ludmila Halamová, Martina Hadinec
Starosta obce: Roman Dibus
V Terešově dne 12.7.2018
Vyvěšeno: 16.7.2018
Sejmuto:
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