Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 14.3.2022
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 na orientační ukazatel rychlosti
7. Přístavba v letním kině
8. Vrt v letním kině
9. Letní kino – hlediště, podium
10. Dotace na dopravní obslužnost PK v roce 2022
11. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
12. Finanční dar na pořádání pouti u kaple sv. Vojtěcha
13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr

1. Zahájení
• V úvodu jednání přivítal starosta přítomné zastupitele a zahájil jednání.
• Dále uvedl:
o zasedání bylo řádně svoláno, oznámení o konání zasedání bylo zveřejněno od 6.3.2022 do
14.3.2022 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 1.2.2022, ověřen určenými ověřovateli,
zveřejněn dne 2.2.2022, 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 Mgr. Evu Machovou a
Ing. Tomáše Viletu.
-

viz usnesení č. 1.
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3. Schválení programu
• Starosta přečetl navržený program zasedání
• Starosta navrhl doplnění bodu – finanční dar na pořádání pouti u kaple sv. Vojtěcha
-

viz usnesení č. 2.

4. Kontrola plnění minulých usnesení
• Splněno:
o č.1/2022/1,2,5

•

Probíhá:
o
o
o
o
o
o

č.10/2021/7 dotace na DČOV v roce 2022
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 28.2.2022
o příjmy: 509 772,57 – 15,1 % schváleného rozpočtu
o výdaje: 908 752,62 – 28,0 % schváleného rozpočtu
o saldo: - 398 980,05 Kč
•

Stav bankovních účtů k 28.2.2022
o ERA: 2 584 582,68 Kč.
o ČNB: 1 643 373,54 Kč.
o Celkem: 4 227 956,22 Kč.

•

Územní plán
o 23.3.2022 se uskuteční opakované veřejné projednání upraveného návrhu ÚP.

•

Obecní knihovna - každý čtvrtek od 17:00 do 19:00
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6. Dotace na orientační ukazatel rychlosti

•

Plzeňský kraj vyhlásil dotační program „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti
2022“.

•

Termín pro podání žádostí je do 3.4.2022
Z tohoto programu je možné realizovat umístění orientačního ukazatele rychlosti.
Dle doporučení a stanoviska DI PČR bude umístěn na příjezdové komunikaci od Zbiroha na sloupu
el. vedení naproti bývalé hospodě.
Cena za dodání včetně instalace je 62 194,- Kč, nebo 73 689,- Kč vč. DPH, dle typu zařízení.

•
•
•

-

viz usnesení č. 3. a 4.

7. Přístavba v letním kině
•

•

Aktuálně se pracuje na dokončení zámkových dlažeb, do kolaudace, která je předpokládána v druhé
polovině dubna je ještě potřeba pořídit sanitární keramiku a madla pro bezbariérové WC a nové
dveře do vnitřních prostorů.
Nabídka firmy Lubomír Kesner, Osek za cenu 61 107,- Kč. vč. DPH.
-

viz usnesení č. 5.

8. Vrt v letním kině
•

Nabídky na dokončení vrtu dodaly firmy Lubomír Kesner, Osek – 60 810,97 Kč a Pavel Zikmund,
Terešov – 50 820,- Kč vč. DPH.
-

viz usnesení č. 6.

9. Letní kino – hlediště, podium
•

•

Je nutné dorovnat plochu hlediště pod lavičkami v letním kině a provést terénní úpravy v okolí
nové přístavby. Nabídky dodaly firmy Lubomír Kesner, Osek – 153 980,- Kč a Pavel Zikmund,
Terešov – 151 250,- Kč vč. DPH.
Dále byla poptána rekonstrukce zpevněné plochy podia. Nabídky dodaly firmy Lubomír Kesner,
Osek – 339 366,- Kč a Pavel Zikmund, Terešov – 320 650,- Kč vč. DPH.
-

viz usnesení č. 7. a 8.

10. Dotace na dopravní obslužnost PK v roce 2022
•

Obec obdržela žádost Plzeňského kraje o účelovou dotaci ve výši 8 228,- Kč na zajištění dopravní
obslužnosti Plzeňského kraje v období od 1.1.2022 do 31.12.2022.

•

V minulém roce se jednalo o částku ve výši 8 140,- Kč.
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•

Zároveň obec obdržela prohlášení příjemce účelové dotace na dopravní obslužnost v roce 2021 o
jejím finančním vypořádání.

-

viz usnesení č. 9.

-

viz příloha

11. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
•

Obec obdržela od firmy ČEZ Distribuce, a.s. návrh smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č.
IV-12-0017580/VB/001.

•

Obsahem věcného břemene je právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zemní kabelové
vedení NN, na pozemku p.č. 948 v k.ú. Terešov.

•

Jednorázová cena za zřízení je 1 000,- Kč.

-

viz usnesení č. 10.

-

viz příloha

12. Finanční dar na pořádání pouti u kaple sv. Vojtěcha
•

Obec obdržela žádost o poskytnutí příspěvku na pořádání tradiční pouti u kaple sv. Vojtěcha od
sousední obce Ostrovec – Lhotka.

•

ZO schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč.

-

viz usnesení č. 11.

13. Diskuse
•

Ukliďme Česko - sobota 2.4.2022 od 14:00

•

Výsadba paseky v obecním lese na Bílé Skále – brigáda 9.4.2022.

•

Brigáda na vyčištění kašny na Bílé Skále – bude upřesněno.

14. Usnesení č. 2/2022
1. ZO schválilo jako zapisovatele Romana Dibuse, jako ověřovatele zápisu Mgr. Evu Machovou a Ing.
Tomáše Viletu.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
2. ZO schválilo doplněný program zasedání.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
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3. ZO schválilo podání žádosti o dotaci z programu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování
bezpečnosti 2022“ na pořízení a instalaci orientačního ukazatele rychlosti a pověřilo starostu obce
vypracováním žádosti o dotaci a její podání na KÚ Plzeňského.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
4. ZO schválilo pořízení orientačního ukazatele rychlosti GR33-CL od firmy SOVT-Radio, s.r.o., Plzeň
za nabídkovou cenu 62 194,- Kč vč. DPH.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
5. ZO schválilo nabídku firmy Lubomír Kesner, Osek za cenu 61 107,- Kč. vč. DPH na pořízení sanitární
keramiky a madel pro bezbariérové WC a pořízení nových interiérových dveří.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
6. ZO vybralo jako zhotovitele dokončení vrtu v letním kině firmu Pavel Zikmund, Terešov, za
nabídkovou cenu 50 820,- Kč vč. DPH a pověřilo starostu podpisem SOD.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
7. ZO vybralo jako zhotovitele plochy pod lavičkami v letním kině firmu Pavel Zikmund, Terešov, za
nabídkovou cenu 151 250,- Kč vč. DPH a pověřilo starostu podpisem SOD.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
8. ZO vybralo jako zhotovitele podia v letním kině firmu Pavel Zikmund, Terešov, za nabídkovou cenu
320 650,- Kč vč. DPH a pověřilo starostu podpisem SOD.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
9. ZO projednalo žádost Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2022 ve výši 8 228,- Kč a poskytnutí dotace schválilo.
Starosta obce byl pověřen podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. ZO zároveň schválilo
vypořádání dotace na dopravní obslužnost Plzeňského kraje v roce 2021.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
10. ZO schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-0017580/VB/001,
s firmou ČEZ Distribuce, a.s. a ověřilo starostu jejím podpisem.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0
11. ZO schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč obci Ostrovec – Lhotka na pořádání
pouti u kaple sv. Vojtěcha.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDR 0

15. Závěr
•

V závěru starosta poděkoval všem zastupitelům za účast a zasedání ve 18:50 ukončil.

•

Příští zasedání se uskuteční v úterý 26.4.2022 od 18:00 hodin.

Přílohy:
1)
2)
3)
4)

Prezenční listina
Oznámení o konání zasedání ZO
Smlouva o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost PK v roce 2022
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0017580/VB/001
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Zapsal: Roman Dibus

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Eva Machová, Ing. Tomáš Vileta

Starosta obce: Roman Dibus

V Terešově dne 14.3.2022

Vyvěšeno: 15.3.2022

Sejmuto:
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