Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 26.4.2022
Začátek: v 18:00 hodin
Přítomni: Roman Dibus, Martina Hadinec, Marta Kesnerová, Petr Dibus, Luboš Hrabě, Ing. Tomáš Vileta
Omluveni: Mgr. Eva Machová
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. Přístavba v letním kině
7. Přístavba garáže pro hasičskou techniku
8. Dětská hřiště
9. Inventura obecního majetku k 31.12.2021
10. Rozpočtové opatření č. 1/2022
11. Diskuse
12. Usnesení
13. 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 16.4.2022 do
26.4.2022 na úřední desce a elektronické úřední desce OÚ Terešov.
o zasedání je usnášení schopné, přítomno je 6 zastupitelů.
o zápis z minulého zasedání ZO byl vyhotoven dne 14.3.2022, ověřen určenými ověřovateli,
zveřejněn dne 15.3.2022, 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 Martinu Hadinec a
Luboše Hraběte.
-

viz usnesení č. 1.
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3. Schválení programu
• Starosta přečetl navržený program zasedání
• Nebyly vzneseny návrhy na změnu programu
-

viz usnesení č. 2.

4. Kontrola plnění minulých usnesení
• Splněno:
o č.2/2022/1,2,5,9,10,11
o č.1/2022/3
o č.7/2021/4

•

Probíhá:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

č.2/2022/3 – dotace na měřič rychlosti
č.2/2022/4 – pořízení měřiče rychlosti
č.2/2022/6 – dodělání vrtu v kině
č.2/2022/7 – plocha pod lavičkami v kině
č.2/2022/8 – podium v letním kině
č.1/2022/4 – žádost VPP
č.10/2021/7 dotace na DČOV v roce 2022
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 31.3.2022
o příjmy: 764 512,37 – 22,6 % schváleného rozpočtu
o výdaje: 1 280 217,90 – 39,4 % schváleného rozpočtu
o saldo: - 515 705,53 Kč
•

Stav bankovních účtů k 28.2.2022
o ERA: 2 461 993,00 Kč.
o ČNB: 1 649 237,74 Kč.
o Celkem: 4 111 230,74 Kč.

•

Územní plán
o Dne 23.3.2022 proběhlo opakované veřejné projednání upraveného návrhu ÚP.
Vyhodnocují se došlá stanoviska a připomínky.
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•

Obecní knihovna má otevřeno každý čtvrtek od 17:00 do 19:00

•

Probíhají práce na opravě podia a hlediště v letním kině, tak aby mohlo kino fungovat v letní
sezóně.

6. Přístavba v letním kině

•
•
•

Stavba je dokončena a bez zjevných závad převzata od dodavatele.
Termín kolaudační prohlídky je stanoven na 17.5.2022.
Dle dohody dodal Lubomír Kesner fakturu na 30 756,- Kč, za navýšení ceny palubek, ke které došlo
před započetím stavby a nebylo možné s ním kalkulovat v původní nabídce.
-

viz usnesení č. 3

7. Přístavba garáže pro hasičskou techniku
•
•
•
•

Byly osloveny čtyři firmy, aby zpracovaly finanční nabídku na provedení akce „Přístavba garáže pro
hasičskou techniku“.
Nabídky dodaly firmy Lubomír Kesner, Osek a Pavel Zikmund, Terešov
Nejlevnější nabídku podala firma Pavel Zikmund za cenu 1 161 600,- Kč. vč. DPH.
Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo poskytnutí dotace na tuto akci z PSOV Plzeňského kraje
pro rok 2022 ve výši 400 000,- Kč.
-

viz usnesení č. 4. a č. 5.

8. Dětská hřiště
•
•
•

Dle plánu byla požádána firma DHS, František Smitka, Březina o dodání cenové kalkulace na
dodávku a montáž kolotoče DHK-05 na dětské hřiště v Bílé Skále.
Nabídka činí 54 414,- Kč vč. DPH.
Dále byla poptána revizní prohlídka všech prvků na dětských hřištích v Terešově a Bílé Skále.
-

viz usnesení č. 6.

9. Inventura obecního majetku k 31.12.2021
•
•

Předseda inventarizační komise Luboš Hrabě seznámil zastupitele se Závěrečnou inventarizační
zprávou o výsledku řádné inventarizace majetku obce Terešov k 31.12.2021.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
-

viz příloha.

3

10. Rozpočtové opatření č.1/2022
•

Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2021 s plánovanými příjmy
3 785 000,- Kč a plánovanými výdaji 5 037 214,- Kč. Schodek rozpočtu ve výši 1 252 214,-Kč bude
pokryt přebytky z minulých let.

•

ZO souhlasí.

-

viz usnesení č. 7.

-

viz příloha

13. Diskuse
•

Nákup přístřešku na shromažďování elektroodpadu

•

Pálení čarodějnic bude 30.4.2022 od 19:00 u vysílače O2.

•

Máje – průvod obcí + zábava 21.5.2022.

•

Dětský den 4.6.2022

•

Kontejnery na plast – větší otvor?

14. Usnesení č. 3/2022
1. ZO schválilo jako zapisovatele Romana Dibuse, jako ověřovatele zápisu Martinu Hadinec a Luboše
Hraběte.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
2. ZO schválilo navržený program zasedání.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
3. ZO schválilo proplacení faktury č.2022010 firmě Lubomír Kesner, Osek ve výši 30 756,- Kč, vč. DPH
za navýšení ceny palubek při stavbě přístavby promítárny.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
4. ZO vybralo jako zhotovitele akce „Přístavba garáže pro hasičskou techniku“ firmu Pavel Zikmund,
Terešov, s nabídkovou cenou 1 161 600,- Kč, vč. DPH a pověřilo starostu podpisem SOD.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
5. ZO schválilo přijetí dotace na přístavbu garáže pro hasičskou techniku ve výši 400 000,- Kč z PSOV
PK pro rok 2022 a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
6. ZO schválilo nabídku firmy DHS, František Smitka, Březina na dodávku a montáž kolotoče DHK-05
na dětské hřiště v Bílé Skále za cenu 54 414,- Kč vč. DPH.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
7. ZO schválilo rozpočtového opatření č. 1/2021 s plánovanými příjmy 3 785 000,- Kč a plánovanými
výdaji 4 875 214,- Kč. Schodek rozpočtu ve výši 1252214,- Kč bude pokryt přebytky z minulých let.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDR 0
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15. Závěr
•

V závěru starosta poděkoval všem zastupitelům za účast a zasedání ve 19:10 ukončil.

•

Příští zasedání se uskuteční v úterý 6.6.2022 od 19:00 hodin.

Přílohy:
1)
2)
3)
4)

Prezenční listina
Oznámení o konání zasedání ZO
Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2021
Rozpočtové opatření č.1/2022

Zapsal: Roman Dibus

Ověřovatelé zápisu: Martina Hadinec, Luboš Hrabě

Starosta obce: Roman Dibus

V Terešově dne 26.4.2022

Vyvěšeno: 27.4.2022

Sejmuto:
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