ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Roztoky u Semil ze dne 27.6. 2018.
Přítomni: Farský,Babec,Braun,Pěnička,Ing.Jancáková,Nesvadba.
Úvodem přivítal starosta obce přítomné a seznámil je s programem
zasedání.
Hlasování: 6 pro

0 proti

Schválený program zasedání:
1/ Organizační záležitosti
2/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet
obce za rok 2017
3/ Účetní závěrka za rok 2017
4/ Stanovení počtu členů zastupitelstva na období 2018 - 2022
5/ MR Pojizeří – smlouva o poskytnutí dotace
6/ Odměna starosty obce
7/ Diskuze
8/ Usnesení
9/ Závěr

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

2/ Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu o Výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2017. Přezkoumáním nebyli zjištěny chyby a
nedostatky. Na základě Zprávy o přezkoumání hospodaření obce
schválilo zastupitelstvo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
obce za rok 2017 bez výhrad.
Hlasování: 6 pro

0 proti

3/ Účetní závěrka – zastupitelstvu byli předloženy podkladové
materiály pro schválení účetní závěrky obce k 31.12. 2017, rozvaha
k 31.12, výkaz zisků a ztrát, inventarizační zpráva a příloha.
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku za rok 2017
Hlasování: 6 pro

0 proti

4/ Stanovení počtu členů zastupitelstva – pro volební období 2018 –
2022 zastupitelstvo obce schválilo v počtu sedmy členů.
Hlasování : 6 pro

0 proti

5/ Smlouva s MR Pojizeří – zastupitelstvo obce projednalo a schválilo
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na projekt
Oprava veřejného osvětlení v MR Pojizeří. Výše dotace činí 223 tis. Kč.
Příjemce dotace se zavazuje realizovat projekt do 30.9. 2019.
Hlasování: 6 pro

0 proti

6/ Odměna starosty obce – dle ustanovení zákona č.99/2017 Sb. o
odměnách členů zastupitelstvech obcí, stanovuje od 1.1. 2018 zvýšení
odměny, mimo jiné, i neuvolněným starostům obcí. Na tuto záležitost
bylo upozorněno při kontrole hospodaření obce. Zastupitelstvo obce
schválilo navýšení odměny starosty obce se zpětnou platností, dle
ustanovení zákona, od 1.1. 2018.
Hlasování : 5 pro

0 proti

zdržel se 1

7/ Různé - starosta obce informoval zastupitelstvo o žádosti pana
Václava Šídy na zhotovení svodnic dešťové vody na obecní
komunikaci vedoucí k pozemkům v užívání zemědělského podniku.
Starosta obce informoval zastupitelstvo o plánu prací na napojení
nové vrtané studně do vodovodního řádu obce.
8/ Návrhová komise přednesla návrh usnesení, které zastupitelstvo
schválilo a je přílohou usnesení.
Hlasování: 6 pro

oproti

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

ověřovatelé zápisu:

Roman Pěnička
Radek Braun

místostarosta

v Roztokách u Semil dne 4.7. 2018

starosta

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Roztoky u Semil ze dne 27.6. 2018.

Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení:
č. 10/2018 – Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za
rok 2017 bez výhrad.
č.11/2018 - Účetní závěrku obce za rok 2017.
č.12/2018 - Stanovení počtu členů zastupitelstva
č.13/2018 - Smlouva s MR Pojizeří o poskytnutí dotace na projekt
Oprava veřejného osvětlení.
č.14/2018 - Odměna starosty obce.

místostarosta

v Roztokách u Semil dne 4.7. 2018

starosta

