ZÁPIS
Ze zasedání Zastupitelstva obce Roztoky u Semil ze dne 14.2. 2018
Přítomni: Farský,Babec,Braun,Nesvadba,Fidler,Ing.Jancáková,Pěnička.
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 2018
3/ Plán prací na rok 2018
4/ Odměny členům OVK
5/ Smlouva s ČEZ Distribuce
6/ Různé
7/ Diskuze
8/ Usnesení
9/ Závěr
1/ Organizační záležitosti – zapisovatel Babec
ověřovatelé zápisu – Ing. Jancáková, Pěnička
návrhová komise - Braun, Fidler
Hlasování: 7 pro

0 proti

2/ Rozpočet obce na rok 2018 – zastupitelstvo projednalo a schválilo
rozpočet obce na rok 2018 ve výši příjmu 1 666 600 Kč a výdajů
2 966 60 Kč. Rozpočet je schválen jako deficitní a rozdíl bude
financován zůstatkem 1 300 000 Kč z roku 2017.
Hlasování: 7 pro

0 proti

3/ Plán prací na rok 2018 – do plánu prací byli schválený: nákup
nového zásahového vozidla, doplnění vybavení požární jednotky,
penetrace a opravy komunikací, dokončení a zprovoznění vrtaných
studní, oprava sochy Panny Marie na Buči, oprava márnice, oprava
parket a jeviště na sále KD, oprava a rozšíření veřejného osvětlení,
výměna trámu v čp 99, vývěsní tabule a rozcestník, údržba veřejných
prostor a zeleně.
Hlasování: 7 pro

0 proti

4/ Odměny členům OVK – starosta obce seznámil zastupitele
s dopisem vyzívající zastupitelstva obcí a měst ČR k doplacení odměn
členům okrskových volebních komisí za proběhlou dvoukolovou volbu
prezidenta. Členům OVK, kteří pracovali v obou kolech a nebyli
zapisovateli nebo předsedy OVK 500Kč a 1600 Kč za druhé kolo volby
všem členům komise, kteří pracovali v obou kolech.
Zastupitelstvo návrh na doplacení odměn schválilo.
Hlasování: 7 pro

0 proti

5/ Smlouva s ČEZ Distribuce - zastupitelstvo obce schválilo uzavření
smlouvy mezi Obcí Roztoky u Semil a ČEZ Distribuce o zřízení věcného
břemene – služebnosti a právu provést stavbu k výstavbě zařízení
distribuční soustavy stavby č.-IV – 12- 4014829 s názvem SM,
Roztoky u Semil ppč. 1419/1- kabel NN.
Hlasování: 7 pro

0 proti

6/ Různé - pan Cerny informoval o možnosti uskutečnění divadelního
představení Čtyři dohody , ve kterém hrají známí pražští herci.
Předběžný termín představení není dořešen, zřejmě na podzim.
7/ Diskuse – probíhala k bodům jednání
8/ Návrhová komise předložila návrh usnesení, který zastupitelstvo
schválilo a je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: 7 pro

0 proti

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

ověřovatelé zápisu : Ing. Martina Jancáková
Roman Pěnička

místostarosta

v Roztokách u Semil dne 20.2. 2018

starosta

USNESENÍ
Ze zasedání Zastupitelstva obce Roztoky u Semil ze dne 14.2. 2018

Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení:
č.3/2018 - Rozpočet obce na rok 2018
č.4/2018 - Plán prací na rok 2018
č.5/2018 - Odměny členům okrskové volební komise
č.6/2018 - Smlouvu s ČEZ Distribuce

místostarosta

v Roztokách u Semil dne 20.2. 2018

starosta

