ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Roztoky u Semil ze dne 13.5. 2015
v místnosti knihovny.
Přítomni: Farský, Babec, Fidler, Braun, Ing. Jancáková
Omluveni: Pěnička, Nesvadba
Úvodem přivítal starosta obce přítomné a seznámil je s programem
zasedání.
Hlasování: 5 pro

0 proti

Schválený program zasedání:
1/ Organizační záležitosti
2/ Stav plánovaných prací
3/ Žádost o příspěvek
4/ Různé
5/ Diskuze
6/ Usnesení
7/ Závěr

1/ Organizační záležitosti - zapisovatel Babec
ověřovatelé zápisu - Braun, Ing. Jancáková
návrhová komise - Fidler, Farský
Hlasování: 5 pro

0 proti

2/ Stav plánovaných prací- sklad sportovního náčiní musí být
umístěn 5 m od hranice pozemku č.p 33 ( požární bezpečnost), u
septiku před KD musí být instalován filtr a opraveno vyústění pod č.p
81, frézování pařezů na návsi a na hřbitově, pomník obětem 1 svět.
války – pokáceny přerostlé tůje, nutná oprava nápisů a natření plotu,
hlavní bazén vodovodu – při čištění objevena prasklina.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
3/ Nadační fond pro odložené děti – Statim, zaslalo žádost o
poskytnutí finančního daru na zřízení baby boxu v Turnově.
Zastupitelstvo žádost projednalo a schválilo finanční dar 5 tis. Kč.
Hlasování : 4 pro

zdržel se 1

proti 0

4/ Různé - starosta obce informoval zastupitele o průběhu kontroly
hospodaření obce za rok 2014.
Svoz železného šrotu se uskuteční ve spolupráci s SDH v sobotu 15.5.
2015. Od pátku 14.5. do neděle 16.5. bude přistaven na návsi
kontejner na odpad.
5/ Diskuze – probíhala k bodům jednání.
6/ Usnesení – návrhová komise přednesla návrh usnesení, které
zastupitelstvo schválilo a je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: 5 pro

0 proti

7/ Závěrem poděkoval starosta přítomným za účast a zasedání
ukončil.
Ověřovatelé zápisu: Radek Braun
Ing. Martina Jancáková

místostarosta

v Roztokách u Semil dne 20.5. 2015

starosta

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Roztoky u Semil ze dne 13.5. 2015

Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení:

6/ 2015 - Bere na vědomí zprávu o stavu prací plánovaných v roce
2015.
7/2015 - Schvaluje finanční dar 5 tis. Kč Nadačnímu fondu
odložených dětí Statim.

místostarosta

v Roztokách u Semil dne 20.5. 2015

starosta

