ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva Obce Roztoky u Semil ze dne 13.2. 2019
Přítomni: Farský,Babec,Braun,Ing.Jancáková,Fidler,Nosková.
Omluven: Pěnička.
Starosta obce přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.
Hlasování: 6 pro

0 proti

Schválený program zasedání:
1/ Organizační záležitosti
2/ Rozpočet obce a plán prací na rok 2019
3/ Veřejnoprávní smlouva - přestupky
4/ Dodatek stanov DSO MR Pojizeří a členský příspěvek na rok 2019
5/ Úprava výše nájemného
6/ Různé
7/ Diskuze
8/ Usnesení
9/ Závěr
1/ Organizační záležitosti – zapisovatel Babec
Návrhová komise – Fidler, Braun
Ověřovatelé zápisu – Nosková, Jancáková
Hlasování: 6 pro

0 proti

2/ Rozpočet obce – zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na
rok 2019 ve výši příjmu 1 868 400 Kč a výdajů 3 030 400 Kč. Rozpočet

je schválen deficitní a rozdíl bude hrazen zůstatkem 1 162 000 Kč
roku 2018. Viz. příloha.
Do plánu prací byli zařazeny oprava márnice,oprava veřejného
osvětlení,dlažba u hasičárny,výjezd u sochy Panny Marie,výsuvná
vrata u hasičárny,nová motorová stříkačka,sporák do pohostinství.
Hlasování: 6 pro

0 proti

3/Veřejnoprávní smlouva – zastupitelstvo schválilo uzavření
Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku
agendy přestupků s městem Semily. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou ode dne jejího uzavření do 28.2. 2023.
Hlasování: 6 pro

0 proti

4/ Dodatek stanov MR Pojizeří – zastupitelstvo obce schválilo
dodatek smlouvy o vytvoření DSO MR Pojizeří a dodatek stanov DSO
MR Pojizeří, jejímž obsahem je změna sídla svazku. Nově je sídlem
svazku obec Košťálov. Členský příspěvek na letošní rok činí 35 Kč na
osobu.
Hlasování: 6 pro

0 proti

5/ Zastupitelstvo obce schválilo úpravu výše nájemného v obecních
bytech o 10 a 40 % s platností od 1.4. 2019.
Hlasování: 6 pro

0 proti

6/ Různé - starosta informoval zastupitele o situaci ohledně
restaurování opony. Dotace není, opona by musela být vyhlašena
kulturní památkou.
7/ Diskuze probíhala k bodům jednání.
8/ Návrhová komise přednesla návrh usnesení, který zastupitelstvo
schválilo a je přílohou tohoto zápisu.

Hlasování:

6 pro

0 proti

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

Ověřovatelé zápisu: Ing. Martina Jancáková
Veronika Nosková

místostarosta

v Roztokách u Semil dne 20.2. 2019

starosta

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Roztoky u Semil ze dne 13.2. 2019.

Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení:

č.1/2019 - Rozpočet obce a plán prací na rok 2019.
č.2/2019 - Uzavření Veřejnoprávní smlouvy s městem Semily na
úseku agendy přestupků.
č.3/2019 - Dodatek smlouvy o vytvoření DSO MR Pojizeří a dodatek
stanov DSO MR Pojizeří,jejímž obsahem je změna sídla
svazku.
4./2019 - Úpravu výše nájemného v obecních bytech.

místostarosta

v Roztokách u Semil dne 20.2. 2019

starosta

