ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva Obce Roztoky u Semil ze dne 16.9.
2015 v místnosti knihovny.
Přítomni: Farský, Babec, Ing. Jancáková, Fidler, Braun, Pěnička
Omluven: Nesvadba
Úvodem přivítal starosta obce přítomné a seznámil je
s programem zasedání.
Hlasování: 6 pro

0 proti

Schválený program zasedání:
1/ Organizační záležitosti
2/ Zpráva o stavu prací v roce 2015
3/ Obecní vodovod
4/ Diskuze
5/ Usnesení
6/ Závěr
1/ Organizační záležitosti - zapisovatel

Babec

návrhová komise – Braun, Pěnička
ověřovatelé zápisu – Ing. Jancáková, Fidler
Hlasování : 6 pro

0 proti

2/ Zpráva o stavu prací v roce 2015 – přednesl starosta obce.
Dokončeny jsou oprava m.k. 1905/2 k Jancákom, výjezd m.k.
1881/1 na st. silnici u mostu v Dolenci, sklad sportovního
náčiní na hřišti, patky pro zasouvání sloupků na volejbal.
Kompletně je opraven pomník obětí 1 světové války. Oprava
opěrné zdi u budovy OÚ je hotova částečně. Materiál na
opravu oplocení hřbitova bude dodán příští týden. Zhotovena
jsou také okna na výměnu v márnici. Oprava m.k. 1912 ke
mlýnu se zatím neuskutečnila pro nezájem oslovených firem.
Ostrůvek pro rozcestník není hotov, dohodnutý zhotovitel od
práce odstoupil. Reklamace na opravu povrchu m.k. 1897
nebyla firmou H.N.H. Hrabačov provedena.
Na úpravu kanalizace u č.p. 20 byla podána žádost na odbor
životního prostředí spolu s projektovou dokumentací.
Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.
3/ Obecní vodovod – starosta informoval zastupitele o havárii
na hlavním vodovodním potrubí v minulém týdnu. Porucha
nastala ve čtvrtek, kdy došlo k prasknutí skleněného potrubí
v příkopu silnice na Starou Ves. Porucha byla odstraněna
v pátek odpoledne a dodávka vody byla obnovena ve
večerních hodinách.
Starosta obce navrhl zakoupení cca 40 m PVC hadice a spojek
pro případ dalších poruch na hlavním skleněném potrubí.
Hlasování: 6 pro

0 proti

4/ Diskuze – probíhala na téma porucha vodovodního
potrubí.
5/ Usnesení – návrhová komise přednesla návrh usnesení,
které zastupitelstvo schválilo a je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: 6 pro

0 proti

6/ Závěrem poděkoval starosta přítomným za účast a
zasedání ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Martina Jancáková
Jaroslav Fidler

místostarosta

v Roztokách u Semil dne 20.9. 2015

starosta

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Obce Roztoky u Semil ze dne 16.9.
2015.

Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení:

č. 12/2015 – Bere na vědomí zprávu o stavu prací v roce 2015
č. 13/2015 - Nákup cca.40 m PVC vodovodní hadice a spojek
pro případ další poruchy vodovodního potrubí.

místostarosta

v Roztokách u Semil dne 20.9. 2015

starosta

