ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva Obce Roztoky u Semil ze dne 27.1. 2016
v místnosti knihovny.
Přítomni: Farský, Babec, Fidler, Ing. Jancáková, Braun, Pěnička
Úvodem přivítal starosta obce přítomné a seznámil je s programem
zasedání.
Hlasování : 6 pro

0 proti

Schválený program zasedání:
1/ Organizační záležitosti
2/ Návrh rozpočtu obce na rok 2016
3/ Návrh plánu prací na rok 2016
4/ Různé
5/ Diskuze
6/ Usnesení
7/ Závěr

1/ Organizační záležitosti - zapisovatel

Babec

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

0 proti

2/ Návrh rozpočtu obce na rok 2016 – zastupitelstvo projednalo
návrh rozpočtu obce ve výši příjmu 1 430 600 Kč a výdajů 2 661 900
Kč.
Rozpočet je navržen jako deficitní a rozdíl bude financován zůstatkem
1 231 000 Kč z roku 2015.
Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce obce a znovu
projednán na následujícím zasedání zastupitelstva obce. Návrh
rozpočtu je přílohou tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce bere návrh rozpočtu na vědomí.
3/ Návrh plánu prací na rok 2016 – do plánu prací byli navrženy
následující práce : komunikace u Chlumů, penetrace místních
komunikací, úprava místnosti za jevištěm v KD, výměna vchodových
dveří do bytu a skladu v č.p 20, zámková dlažba před budovou č.p 20,
filtr k septiku a oprava revizní šachty u č.p 20, stavební úpravy
v budoucí kanceláří OÚ – výměna oken, oprava elektroinstalace, WC,
zazdění dveří, nábytek, oprava střechy na sále KD, oprava střechy na
hasičárně, výměna trámu č.p 99, nový ventil u hl. vodojemu a výkup
pozemku na záložní vodojem, plot na hřbitově, dokončení rozcestníku
na návsi, úprava interiéru ve společenské místnosti v hasičárně,
oprava soch, oprava laviček , údržba veřejného vodovodu, výměna
poklopu na studni, údržba veřejné zeleně a dořešení vývěsních tabulí.
Zastupitelstvo bere návrh prací na vědomí.
4/ Různé – starosta obce informoval zastupitele na téma opravy soch.
Pro projekt byli osloveni dva restaurátoři. Návrh položkového
rozpočtu zaslal zatím MgA Sklenář.

Z důvodu podání žádosti na dotaci do 20.2. 2016 bude nutné, po
obdržení druhého návrhu rozpočtu, svolat zasedání a vybrat
zhotovitele oprav.
5/ Diskuze – probíhala k bodům jednání.
6/ Návrhová komise přednesla návrh usnesení, které zastupitelstvo
schválilo a je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: 6 pro

0 proti

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

Ověřovatelé zápisu: Ing. Martina Jancáková
Jaroslav Fidler

místostarosta

v Roztokách u Semil dne 2.2. 2016

starosta

USNESENÍ
Ze zasedání Zastupitelstva Obce Roztoky u Semil ze dne 27.1. 2016

Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení:

1/2016 - Bere na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2016.
2/2016 - Bere na vědomí návrh plánu prací na rok 2016.

místostarosta

v Roztokách u Semil dne 2.2. 2016

starosta

