ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Roztoky u Semil ze dne 10.5. 2019.
Přítomni : Farský,Babec, Braun, Nosková,Ing. Jancáková,
Fidler,Pěnička.
Úvodem přivítal starosta obce přítomné a seznamil je s programem
zasedání.
Hlasování: 7 pro

0 proti

Schválený program zasedání:
1/ Organizační záležitosti
2/ Rozpočtové opatření č.1/2019
3/ Oprava komunikace
4/ Linka bezpečí – žádost
5/ Různé
6/ Diskuze
7/ Usnesení
8/ Závěr

1/ Organizační záležitosti - zapisovatel Babec
- ověřovatelé zápisu – Fidler,Pěnička
- návrhová komise – Braun,Nosková
Hlasování:

7 pro

0 proti

2/ Rozpočtové opatření – zastupitelstvo schválilo rozpočtové
opatření č.1/2019. Viz. příloha.
Hlasování : 7 pro

0 proti

3/ Oprava komunikace – starosta obce informoval zastupitelstvo o
návrhu starosty obce Jesenný na opravu komunikace vedoucí od
bývalého mlýna směrem do Bozkova. Krátký úsek této komunikace
vede po Roztockém území,p.č. 1785, u Panenky Marie v Dolenci.
Náklady na opravu Roztocké části odhadl na 50 tis. Kč. Zastupitelstvo
s návrhem souhlasí.
Hlasování: 7 pro

0 proti

4/ Linka bezpečí – zástupce organizace se obrátil se žádostí o
příspěvek na provoz linky. Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem
2 tis. Kč.
Hlasování : 7 pro

0 proti

5/ Různé - starosta obce informoval zastupitelstvo o stavu a
možnostech poskytnutí dotace z fondu Libereckého kraje na požární
ochranu na nákup motorové hasičské stříkačky a vrat ke zbrojnici.
Oprava elektrické rozvodné sítě by měla začít v červnu.
6/ Diskuze – probíhala k bodům jednání.
7/ Návrhová komise přednesla návrh usnesení,který zastupitelstvo
schválilo a je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: 7 pro

0 proti

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

ověřovatelé zápisu: Jaroslav Fidler
Roman Pěnička

místostarosta

starosta

v Roztokách u Semil dne 16.5. 2019

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Roztoky u Semil ze dne 10.5. 2019

Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení:
5/2019 – Rozpočtové opatření č.1/2019.
6/ 2019 – Opravu komunikace p.č. 1785.
7/ 2019 - Příspěvek pro organizaci Linka bezpečí.

místostarosta

starosta

v Roztokách u Semil dne 16.5. 2018

