ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Roztoky u Semil ze dne 17.1. 2018
Přítomni: Farský, Babec, Fidler, Braun, Ing. Jancáková, 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 2018
3/ Žádost nájemce pohostinství
4/ Různé
5/ Diskuse
6/ Usnesení
7/ Závěr

1/ Organizační záležitosti - zapisovatel Babec
ověřovatelé zápisu – Ing. Jancáková, Fidler
návrhová komise - Braun, Pěnička
2/ Návrh rozpočtu – zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce
ve výši příjmu 1 166 600 Kč a výdajů 2 966 600 Kč. Rozpočet je
navržen jako deficitní a rozdíl bude financován zůstatkem 1 300 000
Kč z roku 2017. Počítá se s nákupem nového požárního automobilu,

opravami komunikací, dokončením a zprovozněním nových vrtů,
opravou márnice, opravou parket na sále, doplněním výbavy požární
jednotky a nově s podporou kulturních akcí atd.
Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úředních deskách obce a znovu
projednán na následujícím zasedání. Návrh rozpočtu je přílohou
tohoto zápisu.
Zastupitelstvo bere návrh rozpočtu na vědomí.
3/ Zastupitelstvo projednalo žádost nájemce pohostinství o snížení
nájmu za provozovnu. V žádosti uvádí náklady na roční provoz
podniku a zdůrazňuje nízkou návštěvnost v některých měsících roku.
Zastupitelstvo rozhodlo nájemné odpustit.
Hlasování: 6 pro

0 proti

4/ Různé - starosta obce informoval zastupitele o nařízení Evropské
komise na ochranu dat GDPR.
5/ Diskuze – proběhla k bodům jednání
6/ Návrhová komise přednesla návrh usnesení, který zastupitelstvo
schválilo a je přílohou tohoto zápisů.
Hlasování: 6 pro

0 proti

7/ Závěrem poděkoval starosta obce přítomným za účast a zasedání
ukončil.
Ověřovatelé zápisu: Radek Braun
Roman Pěnička

místostarosta

starosta

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Roztoky u Semil ze dne 17.1. 2018

Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení:
č.1/2018 - Bere na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2018.
č.2/2018 - Odpuštění nájmu za provozovnu pohostinství.

místostarosta

v Roztokách u Semil dne 22.1. 2018

starosta

