Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 1.2.2022
Začátek: v 18:00 hodin
Přítomni: Roman Dibus, Martina Hadinec, Marta Kesnerová, Petr Dibus, Luboš Hrabě, Mgr. Eva Machová,
Ing. Tomáš Vileta
Omluveni:
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Kontrola plnění minulých usnesení
5. Informace starosty
6. Dotace PSOV PK 2022
7. VPP v roce 2022
8. Rozpočtové opatření č.7/2021
9. Dary občanům při jubileu
10. Finanční výbor – zpráva o kontrole
11. Kontrolní výbor – zpráva o kontrole
12. Diskuse
13. Usnesení
14. Závěr

1. Zahájení
• V úvodu jednání přivítal starosta přítomné zastupitele a připomněl opatření vyplývající z nařízení
vlády České republiky v souvislosti s onemocněním COVID-19, která je nutno dodržovat během
jednání. Dále uvedl:
o zasedání bylo řádně svoláno, oznámení o konání zasedání bylo zveřejněno od 24.1.2022 do
1.2.2022 na úřední desce a elektronické úřední desce OÚ Terešov.
o zasedání je usnášení schopné, přítomno je 7 zastupitelů.
o zápis z minulého zasedání ZO byl vyhotoven dne 20.12.2021, ověřen určenými ověřovateli,
zveřejněn dne 21.12.2021, nebyly k němu podány žádné námitky a je zde vyložen k
nahlédnutí.

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
• Jako zapisovatele starosta navrhl Romana Dibuse, jako ověřovatele zápisu Martu Kesnerovou a
Petra Dibuse.
-

viz usnesení č. 1.
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3. Schválení programu
• Starosta přečetl navržený program zasedání
• K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky
-

viz usnesení č. 2.

4. Kontrola plnění minulých usnesení
• Splněno:
o č.10/2021/1,2,3,4,5,6,8
o č.7/2021/3
o č.6/2021/6
o č.6/2020/3

•

Probíhá:
o
o
o
o
o
o

č.10/2021/7 dotace na DČOV v roce 20222
č.7/2021/4 – LK – exteriéry
č.7/2020/3 – výměna laviček v LK
č.6/2019/4 – studie chodníky + náves Terešov
č.6/2019/6 – vrt v kině
č.1/2018/6 – pořízení ÚP

5. Informace starosty
• Plnění rozpočtu k 31.12.2021
o příjmy: 3 758 016,25 – 101,1 % schváleného rozpočtu
o výdaje: 5 592 720,22 – 84,9 % schváleného rozpočtu
o saldo: - 1 834 703,97 Kč
•

Stav bankovních účtů k 31.12.2021
o ERA: 2 995 291,13 Kč.
o ČNB: 1 631 645,14 Kč.
o Celkem: 4 626 936,27 Kč.

•

Přístavba v letním kině
o Chybí dodělat zámková dlažba kolem stavby – termín do 30.4.2022 – pokud dovolí počasí
dříve.
o Probíhá příprava na kolaudaci – zaměření, revize apod.
o V termínu duben-květen proběhne instalace nových laviček LK
o Oprava zpevněné plochy před plátnem – nabídky do příštího ZO
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•

Územní plán
o Zpracovávají se podklady pro opakované veřejné projednání navržených změn, které vzešly
z prvního veřejného projednání.

•

Ukazatel rychlosti na náves v Terešově – poptány nabídky.

•

Obecní knihovna - každý čtvrtek od 17:00 do 19:00

6. Dotace PSOV PK 2022

•
•
•
•

Byl vyhlášen Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.
Termín pro podání žádostí je do 14.2.2022
V úvahu připadá akce „Přístavba garáže pro hasičskou Techniku“, která má souhlasné stanovisko
odboru územního plánování a je před podáním žádosti o stavební povolení.
Předpokládané náklady akce jsou 850 000,- Kč vč. DPH.
-

viz usnesení č. 3

7. VPP v roce 2022
•
•

I v letošním roce je možnost požádat o příspěvek na zřízení pracovních míst „uklízeč veřejných
prostranství“.
Obec zvažuje zřízení dvou míst v době od 1.5.2022 do 30.11.2022.
-

viz usnesení č. 4.

8. Rozpočtové opatření č.7/2021
•

•

Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 7/2021, které v rámci své schválené
pravomoci schválil dne 28.12.2021 s plánovanými příjmy 3 715 800,- Kč a plánovanými výdaji
6 598 669,- Kč. Schodek rozpočtu ve výši 2 882 869,-Kč bude pokryt přebytky z minulých let.
ZO bere na vědomí

-

viz příloha

9. Dary občanům při jubileu
•

Obec poskytuje občanům při jubileu (věk 65, 70, 75, 80 a každý další rok) dárkový balíček v hodnotě
200,- Kč, vzhledem ke zvýšení cen bylo navrženo navýšení na 400,- Kč.

-

viz usnesení č. 5
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10. Finanční výbor – zpráva o kontrole
•

Předseda finančního výboru Luboš Hrabě seznámil zastupitele s výsledkem kontroly provedené
16.12.2021 – nebyly shledány nedostatky a nebylo uloženo žádné nápravné opatření.

•

ZO bere na vědomí.

-

viz příloha

11. Kontrolní výbor – zpráva o kontrole
•

Předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Eva Machová seznámila zastupitele s výsledkem kontroly
provedené 9.12.2021 – nebyly shledány nedostatky a nebylo uloženo žádné nápravné opatření.

•

ZO bere na vědomí.

-

viz příloha

12. Diskuse
•

Ukliďme Česko - sobota 2.4.2022

•

Topoly u židovského hřbitova – není zájemce o dřevní hmotu, který by provedl kácení

•

Výsadba paseky v obecním lese na Bílé Skále + nové duby místo uschlých.

13.Usnesení č. 1/2022
1. ZO schválilo jako zapisovatele Romana Dibuse, jako ověřovatele zápisu Martu Kesnerovou a Petra
Dibuse.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
2. ZO schválilo navržený program zasedání.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
3. ZO schválilo podání žádosti o dotaci z programu PSOV PK 2022 na akci „Přístavba garáže pro
hasičskou Techniku“ a pověřilo starostu obce vypracováním žádosti o dotaci a její podání na KÚ
Plzeňského.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
4. ZO schválilo podání žádosti o poskytnutí příspěvku na zřízení dvou pracovních míst „uklízeč
veřejných prostranství“ v době od 1.5.2022 do 30.11.2022.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
5. ZO schválilo cenu dárkového balíčku pro občany při jubileu 400,- Kč.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
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14. Závěr
•

V závěru starosta poděkoval všem zastupitelům za účast a zasedání ve 18:45 ukončil.

•

Příští zasedání se uskuteční v pondělí 14.3.2022 od 18:00 hodin.

Přílohy:
1)
2)
3)
4)
5)

Prezenční listina
Oznámení o konání zasedání ZO
Rozpočtové opatření č.7/2021
Zápis finančního výboru z kontroly
Zápis z provedené kontroly – Kontrolní výbor

Zapsal: Roman Dibus

Ověřovatelé zápisu: Marta Kesnerová, Petr Dibus

Starosta obce: Roman Dibus

V Terešově dne 1.2.2022

Vyvěšeno: 2.2.2022

Sejmuto:
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