ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva Obce Roztoky u Semil ze dne 14.12. 2015
v místnosti knihovny.
Přítomní: Farský, Babec, Pěnička, Braun, Ing. Jancáková, Fidler,
Nesvadba
Úvodem přivítal starosta obce přítomné a seznámil je s programem
zasedání.
Hlasování: 7 pro

0 proti

Schválený program zasedání:
1/ Organizační záležitosti
2/ Rozpočtové provizorium
3/ Inventarizační a likvidační komise
4/ Rozpočtová opatření č.1/2015 až č.7/2015
5/ Návrhy prací na rok 2016
6/ Kontrola hospodaření
7/Různé
8/ Diskuze
9/ Usnesení
10/ Závěr
1/ Organizační záležitosti – zapisovatel Babec
návrhová komise – Ing. Jancáková, Nesvadba
ověřovatelé zápisu – Pěnička, Braun

Hlasování : 7 pro

0 proti

2/ Rozpočtové provizorium – zastupitelstvo obce projednalo a
schválilo rozpočtové provizorium na měsíce leden a únor 2016 dle
schválených pravidel pro rozpočtové provizorium.
Hlasování:

7 pro

0 proti

3/ Inventarizační a likvidační komise – zastupitelstvo zvolilo
inventarizační komisi ve složení Babec, Fidler, Nesvadba a likvidační
ve složení Farský a Braun.
Hlasování:

7 pro

0 proti

4/ Rozpočtová opatření č.1/2015 až 7/2015 – zastupitelstvo
projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 1/2015 – navýšení
rozpočtu v položce 1351 – odvod loterií a podobných her – 5 000,- Kč
č.2/2015 – ponížení rozpočtu v položce 1111 – daň z přijmu fyz. osob
ze záv. činnosti – 5 000,- Kč, č.3/2015 – navýšení rozpočtu v položce
003412 6121 – sportovní zařízení v majetku obce – 170 000,- Kč,
č.4/ 2015 – ponížení rozpočtu v položce 002212 6121 – silnice,
budovy a stavby - 170 000,- Kč, č.5/2015 – navýšení rozpočtu
v položce 006171 5166 – činnost místní správy, konzultační a
poradenská činnost – 10 000,- Kč, č.6/2015 – navýšení rozpočtu
v položce 006171 5167 – činnost místní správy, služby a školení –
4000.- Kč, č.7/2015 – ponížení rozpočtu v položce 006171 5169 –
činnost místní správy, nákup služeb – 14 000,- Kč.
Hlasování:

7 pro

0 proti

5/ Návrhy prací na rok 2016 - starosta obce předložil návrhy na
práce, které by se zařadili do plánu prací na rok 2016. Jedná se
opravu sochy Panny Marie na Buči, sochy Panny Marie na Bozkovské
cestě- možnost získání dotace v letech 2016 a 2017, zámková dlažba

před pohostinstvím, úprava místnosti za jevištěm v KD, úprava
interiéru společenské místnosti v hasičárně a záložní akumulační
nádrž u hlavního bazénu vodovodu.
V plánu zůstávají práce z letošního roku, které se neuskutečnili nebo
nedokončili.
6/ Kontrola hospodaření - zastupitelstvo provedlo kontrolu účetnictví
za měsíce 7, 8, 9 2015. Bez závad.
Hlasování : 7 pro

0 proti

7/ Různé – starosta informoval zastupitele zjištění závadnosti pitné
vody ve veřejném vodovodu, které nastalo v důsledku silných dešťů
začátkem prosince. Po provedení nápravných opatření a následném
rozboru je voda vyhovující.
8/ Diskuze – proběhla k bodům jednání.
9/ Usnesení – návrhová komise přednesla návrh usnesení, které
zastupitelstvo schválilo a je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování : 7 pro

0 proti

10/ Závěrem starosta obce poděkoval přítomným za účast a zasedání
ukončil.

Ověřovatelé zápisu : Roman Pěnička
Radek Braun
místostarosta

v Roztokách u Semil dne 21.12. 2015

starosta

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva Obce Roztoky u Semil ze dne 16.12. 2015

Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení :

č.14/ 2015 – Rozpočtové provizorium na měsíce leden a únor 2016.
Č.15/ 2015 - Složení inventarizační a likvidační komise.
č.16/ 2015 - Rozpočtová opatření č.1/2015 až 7/ 2015.
Č.17/ 2015 – Kontrolu hospodaření za měsíce 7,8,9 2015.

místostarosta

v Roztokách u Semil dne 21.12. 2015

starosta

