ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Roztoky u Semil ze dne 24.2. 2016
v místnosti knihovny.
Přítomni: 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/ Rozpočet obce na rok 2016
3/ Plán prací na rok 2016
4/ Různé
5/ Diskuze
6/ Usnesení
7/ Závěr

1/ Organizační záležitosti - zapisovatel Babec
návrhová komise - Ing. Jancáková, Nesvadba
ověřovatelé zápisu - Braun, Pěnička
Hlasování :

7 pro

0 proti

2/ Rozpočet obce na rok 2016 - zastupitelstvo projednalo a schválilo
rozpočet obce na rok 2016 ve výši příjmu 1 430 625 Kč a výdajů
2 661 625 Kč.
Rozpočet je deficitní a rozdíl bude financován zůstatkem 1 231 000 Kč
z roku 2015.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce a schválený
rozpočet je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: 7 pro

0 proti

3/ Plán prací na rok 2016 – zastupitelstvo schválilo do plánu prací
následující akce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

propojení místní kom. 1877/1 se silnicí III. třídy 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
biologický filtr a oprava revizní šachty u č.p 20
stavební úpravy v budoucí kanceláři OÚ – výměna oken, oprava
elektroinstalace, WC, zazdění dveří, nábytek
8) oprava střechy na sále KD
9) oprava střechy na hasičárně
10)
výměna trámu v č,p 99
11)
nový ventil u hlav. vodojemu a výkup pozemku na
vybudování záložního vodojemu
12)
plot na hřbitově
13)
dokončení rozcestníku na návsi
14)
úprava interiéru v společenské místnosti v hasičárně
15)
oprava soch
16)
údržba veřejného vodovodu

17)
18)
19)

výměna poklopu na studni
údržba veřejných prostor a zeleně
vývěsní tabule

Hlasování: 7 pro

0 proti

4/ Různé - starosta obce informoval zastupitele o možnosti získání
dotace na opravu sochy z Programu obnovy kulturních památek
prostřednictvím ORP Semily ve výši cca 60 tis. Kč pouze na jednu
sochu.
5/ Diskuze – probíhala k bodům jednání.
6/ Usnesení – návrhová komise přednesla návrh usnesení, které
zastupitelstvo schválilo a je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování : 7 pro

0 proti

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

Ověřovatelé zápisu: Radek Braun
Roman Pěnička

místostarosta

v Roztokách u Semil dne 2.3. 2016

starosta

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Roztoky u Semil ze dne 24.2. 2016

Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení:

4/2016 – Rozpočet obce na rok 2016
5/2016 – Plán prací na rok 2016

místostarosta

v Roztokách u Semil dne 2.3. 2016

starosta

