ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Roztoky u Semil ze dne 19.6. 2019.
Přítomní: Farský,Babec,Ing.Jancáková,Fidler,Pěnička,Braun.
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 Přezkoumání hospodaření , závěrečný účet za rok 2018
3/ Účetní závěrka
4/ Nápravné opatření
5/ Přípojka od vrtu – pokuta
6/ Rozpočtové opatření č.2/2019
7/ Oprava el. rozvodné sítě – opravy komunikací
8/ Různé
9/ Diskuze
10/ Usnesení
11/ Závěr
1/ Organizační záležitosti - zapisovatel Babec
návrhová komise – Fidler, Pěnička
ověřovatelé zápisu – Braun, Ing. Jancáková
Hlasování: 6 pro

0 proti

2/ Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2018. Přezkoumáním byli zjištěny chyby a
nedostatky a to porušením právního předpisu o zadávání veřejných
zakázek- zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele rámcovou
dohodu do 15 dnů od jejího uzavření.
Na základě Zprávy o přezkoumání hospodaření schválilo
zastupitelstvo celoroční hospodaření obce a závěrečný učet obce za
rok 2018 s výhradami.
Hlasování: 6 pro

0 proti

3/ Účetní závěrka- zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce
k 31.12. 2018. Předloženy byli rozvaha k 31.12., výkaz zisků a ztrát,
inventarizační zpráva a příloha.
Hlasování: 6 pro

0 proti

4/ Nápravné opatření- zastupitelstvo obce na základě zjištěného
nedostatku v zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,přijalo
opatření a to do 15.8. 2019 se přihlásí na profil zadavatelezveřejňování VZMR a dodatečně zveřejní kupní smlouvu, uzavřenou
v rámci zákona č.134/2016 Sb.
5/Přípojka od vrtu, pokuta - starosta obce informoval zastupitelstvo
o pokutě 5000 Kč od MÚ Semily, odboru životního prostředí za
porušení ust. § 54 odst. 2 písm. a) lesního zákona. Obec se dopustila
přestupku tím, že bez udělení vyjimky státní správy lesů, použila část
lesního pozemku p.č. 280,který je určen k plnění funkce lesa, k jiným
účelům.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
6/ Rozpočtové opatření č.2/2019 – zastupitelstvo obce schválilo
rozpočtové opatření č.2/2019 – viz. příloha.

Hlasování : 6 pro

0 proti

7/ Oprava el. rozvodné sítě - starosta informoval zastupitelstvo o
úpravě podmínek při opravách komunikací po výkopových pracích.
Nově budou výkopy zabetonovány a proveden vrchní nástřik kalovou
emulzí. Dále bude umožněno přidání kabelu pro veřejné osvětlení.
Hlasování: 6 pro

0 proti

8/ Různé - starosta informoval zastupitelstvo o vítězství obce
v soutěži Zlatá popelnice 2018, kategorie Skokan roku. Soutěž pořádá
Liberecký kraj a firma Eko-kom. Obec obdržela diplom a finanční
odměnu.
Zastupitelé byli informováni o poruše vodovodního rozvodu
v č.p.102, kde uniklo ve sklepě 2778 m3 vody. Po majitelce
nemovitosti bude požadováno uhrazení uniklé vody v plném rozsahu.
Oprava silnice III /2895 – starosta informoval zastupitele o
plánovaném jednání k opravě opěrné zdi u č.p. 35. Datum schůzky
bude upřesněn.
9/ Diskuze – probíhala k bodům jednání
10/Usnesení – návrhová komise přednesla návrh usnesení, který
zastupitelstvo schválilo a je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování : 6 pro

0 proti

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

Ověřovatelé zápisu : Radek Braun

Ing. Martina Jancáková

místostarosta

v Roztokách u Semil dne 26.6. 2019

starosta

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Roztoky u Semil ze dne 19.6. 2019

Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení :
8/2019 – Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok
2018 s výhradami.
9/2019 - Účetní závěrku za rok 2018.
10/2019 – Nápravné opatření.
11/2019 – Bere na vědomí uložení pokuty od MÚ Semily.
12/2019 - Rozpočtové opatření č.2/2019.
13/2019 - Úpravu podmínek při opravách komunikací .

místostarosta

v Roztokách u Semil dne 26.6. 2019

starosta

