ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Roztoky u Semil ze dne 9.5.
2018.
Přítomni: Farský,Babec,Fidler,Ing. Jancáková,Braun,Pěnička,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 opatření č.1/2018
3/ Smlouva s RS Semily
4/ Oprava komunikace p.č. 1871/1
5/ Výjezd od budovy č.p.99
6/ Různé
7/ Diskuze
8/ Usnesení
9/ Závěr

1/ Organizační záležitosti - zapisovatel Babec
ověřovatelé zápisu - Fidler, Nesvadba
návrhová komise – Ing. Jancáková, Braun
Hlasování: 7 pro

0 proti

2/ Rozpočtové opatření č.1/ 2018 - zastupitelstvo schválilo
rozpočtové opatření č.1/2018 – úpravy položek rozpočtu- viz. příloha.
Hlasování: 7 pro

0 proti

3/ Smlouva s RS Semily - zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy
s firmou RS Semily s.r.o. o poskytování služeb spojených se
zavedením politiky GDPR .
Hlasování: 7 pro

0 proti

4/ Oprava komunikace - zastupitelstvo projednalo a schválilo opravu
části komunikace p.č. 1871/1 od křižovatky u č.p. 73 k domu č.p.6
v délce 120 m. Oprava bude provedena zpevněním povrchu asfaltem.
Hlasování: 7 pro

0 proti

5/ Výjezd od budovy č.p.99 – starosta obce informoval zastupitele o
jednání s panem L. Skrbkem o výjezdu od budovy č.p.99 , který vede
po pozemku 77/1 v jeho vlastnictví a částečně zasahuje do pozemku
93/2 ve vlastnictví pana Zd. Babce. Pan Skrbek navrhnul uzavření
nájemní smlouvy. S návrhem na uzavření nájemní smlouvy ZO
nesouhlasí. Starosta navrhl zaměření části komunikace p.č. 1920 a
pokusit se o dohodu o odkupu a vyrovnání s výše uvedenými
vlastníky.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

6/Různé – termín dodání nového požárního vozidla od srpna do
října, lípa u stodoly pana Vacka bude ošetřena prořezem v době
vegetačního klidu, v červnu začne rekonstrukce sochy Panny Marie na
Buči a výkop pro napojení nového vrtu, dětský den je plánován na
9.6. 2018.

7/ Diskuze – pan Berka vznesl dotaz na opravu komunikace ke mlýnu.
Pan Nesvadba dotazoval opravu úseku komunikace u sochy Panny
Marie- průjezd lesem. Po diskuzi bylo dohodnuto, že v vhodným
materiálem na opravu bude asfaltový obrus, pokud se sežene. Pan
Černý informoval o kontaktu na restaurátory na opravu opony na sále
KD. Termín představení Čtyři dohody není upřesněn.
8/ Návrhová komise přednesla 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 :

Jaroslav Fidler
Miloš Nesvadba

místostarosta

v Roztokách u Semil dne 18.5. 2018

starosta

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Roztoky u Semil ze dne 9.5. 2018

Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení:

č.7/2018 – Rozpočtové opatření č.1/2018
č.8/2018 - Smlouvu s RS Semily s.r.o.
č.9/2018 - Opravu komunikace p.č. 1871/1
Zastupitelstvo bere na vědomí postup pro řešení výjezdu od budovy
čp. 99

místostarosta

v Roztokách u Semil dne 18.5. 2018

starosta

