Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 4.9.2018
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, Karel Dibus
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola plnění minulých usnesení
Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o poplatku za komunální odpad
Obecně závazná vyhláška č.2/2018 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č.3/2018 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
8. Obecně závazná vyhláška č.4/2018 kterou se stanoví část společného školského
obvodu základní a mateřské školy
9. Záměr prodeje části pozemku p.č. 821/1
10. Autobusové zastávky v Terešovské Huti
11. Stížnost na parkování v obci
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 27.8.2018 do 4.9.2018 na úřední desce a
elektronické úřední desce OÚ Terešov

•

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

•

zápis z minulého zasedání ZO byl vyhotoven dne 12.7.2018, ověřen určenými ověřovateli,
zveřejněn dne 16.7.2018, 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 Karla
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.5/2018/1,2,3,6,7,9
č.4/2018/6
č.1/2018/3
Probíhá:
č.5/2018/4,5,8
č.4/2018/3,7
č.1/2018/6
č.8/2017/5,6
č.8/2016/9
č.4/2016/5
č.3/2016/5
5. Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o poplatku za komunální odpad
-

Na základě doporučení odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR je
z důvodu novelizace souvisejících zákonů nutné novelizovat stávající obecně závaznou
vyhlášku č.1/2007 o poplatku za komunální odpad.
viz. usnesení č. 3

6. Obecně závazná vyhláška č.2/2018 o místním poplatku ze psů
-

Na základě doporučení odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, je
z důvodu novelizace souvisejících zákonů nutné novelizovat stávající obecně závaznou
vyhlášku č.1/2011 o místních poplatcích.
viz. usnesení č. 4

7. Obecně závazná vyhláška č.3/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
-

Na základě doporučení odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, je z
důvodu novelizace souvisejících zákonů nutné novelizovat stávající obecně závaznou vyhlášku
č.1/2011 o místních poplatcích.
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viz. usnesení č. 5
8. Obecně závazná vyhláška č.4/2018 kterou se stanoví část společného školského obvodu
základní a mateřské školy
-

Obec má uzavřenu smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní školy
a Mateřské školy Mlečice ze dne 28.11.2016. Kromě výše uvedených je zároveň nezbytná obecně
závazná vyhláška.
viz. usnesení č. 6

9. Záměr prodeje části pozemku p.č. 821/1
-

Jedná se o část pozemku o velikosti cca 115m2, mezi domy č.p.5, č.p. 72 a č.p.74.

viz. usnesení č. 7
10. Autobusové zastávky v Terešovské Huti
-

V průběhu opravy silnice v Terešovské Huti dojde k vybudování nových obrubníků a
chodníku na zastávkách, které nelze zaplatit z peněz na opravu silnice a musí je zaplatit
obec. Projektová cena byla 115 000,- Kč. Po vysoutěžení zakázky činí cena od firmy
Roadfin s.r.o, 66 411,42 Kč. Pozemky pod chodníky poté budou bezplatně převedeny na
obec.
viz. usnesení č. 8

11. Stížnost na parkování v obci
-

Obecní úřad obdržel stížnost na parkování vozidel na pozemku p.č. 1156/1, který je v majetku obce.
Starosta seznámil zastupitele s odpovědí na uvedenou stížnost.
Vzhledem k tomu, že obec Terešov nemá vydánu obecně závaznou vyhlášku, která by upravovala
parkování v obci a parkování podobným způsobem je v obci běžné, nevidí zastupitelstvo důvod
k přijímání jakéhokoliv usnesení k výše uvedené stížnosti.

10. Diskuse
V diskusi byla projednána následující témata:
•

svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu - plánován dne 3.11.2018

•

dotace na domovní čističku odpadních vod - na základě dotazu bylo uvažováno o
případných možnostech do budoucna
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•

kontejner na objemný odpad - plánován na přelom října a listopadu, termín bude upřesněn.

12. Usnesení č. 6/2018
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 Terešov vydává obecně závaznou vyhlášku č.1/2018 o poplatku za komunální odpad
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR0
4. ZO Terešov vydává obecně závaznou vyhlášku č.2/2018 o místním poplatku ze psů.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
5. ZO Terešov vydává obecně závaznou vyhlášku č.3/2018 o místním poplatku za užívání veřejného

prostranství.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
6. ZO Terešov vydává obecně závaznou vyhlášku č.4/2018, kterou se stanoví část společného

školského obvodu základní školy a mateřské školy.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
7. ZO projednalo a schválilo záměr prodeje části pozemku 821/1 (viz mapka v záměru) v k.ú

Terešov - ostatní plocha, cca 115 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
8. ZO projednalo a schválilo uhrazení částky 66 411,42 Kč za vybudování obrubníků a chodníku na
autobusových zastávkách v Terešovské Huti, firmě Roadfin s.r.o, Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
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13. Závěr
V závěru starosta poděkoval všem zastupitelům za odvedenou práci v celém volebním období
2014-2018, všem přítomným poděkoval za účast a zasedání v 18:45 ukončil.

Přílohy:
Prezenční listina
Oznámení o konání
Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o poplatku za komunální odpad
Obecně závazná vyhláška č.2/2018 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č.3/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č.4/2018 kterou se stanoví část společného školského obvodu
základní a mateřské školy
7) Záměr prodeje části pozemku p.č. 821/1
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zapsala: Martina Hadinec
Ověřovatelé zápisu: Jaromír Luža, Karel Dibus
Starosta obce: Roman Dibus
V Terešově dne 13.9.2018
Vyvěšeno: 16.9.2018
Sejmuto:
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