ZÁPIS
Ze zasedání Zastupitelstva obce Roztoky u Semil ze dne 27.1. 2020.
Přítomni: Farský,Babec, Braun,Fidler,Ing. Jancáková, Pěnička.
Starosta obce přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.
Hlasování: 6 pro

0 proti

Schválený program zasedání:
1/ Organizační záležitosti
2/ Návrh rozpočtu obce na rok 2020
3/ Návrh plánu prací na rok 2020
4/ Koupě pozemku
5/ Různé
6/ Diskuze
7/ Usnesení
8/ Závěr

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

6 pro

0 proti

2/Návrh rozpočtu - zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce na
rok 2020 ve výši příjmů 2 023 100 Kč a výdajů 4 129 100 Kč. Rozpočet
je navržen jako deficitní a rozdíl bude financován zůstatkem

2 106 000 Kč. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úředních deskách
obce a znovu projednán na následujícím zasedání. Návrh rozpočtu je
přílohou zápisu.
Zastupitelstvo bere návrh rozpočtu na vědomí.
3/ Návrh plánu prací - do plánu prací byli zařazeny oprava parket na
sále, výměna oken a dveří na sále, oprava podlahy jeviště, výměna
oken a dveří pohostinství, oprava komunikace na Kukaň, oprava
komunikace u sochy Panny Marie,oprava mostku u kamene, výměna
části světel veřejného osvětlení, nová vrata k hasičárně.
Plán bude znovu projednán na následujícím zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo bere návrh plánu na vědomí.
4/ Nákup pozemku – starosta informoval o záměru zakoupení
pozemku p.č. 285 , na kterém je umístněn nový vrt. Majitelé
s prodejem souhlasí za cenu 50 Kč za 1m2. Výměra pozemku činí 896
m2.
Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: 6 pro

0 proti

5/ Různé - starosta informoval o možnosti podání návrhu na pořízení
změny územního plánu pro majitelé pozemků v obci.
6/ Diskuze – probíhala k bodům jednání.
7/ Návrhová komise přednesla návrh usnesení, které zastupitelstvo
schválilo a je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: 6 pro

0 proti

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

Ověřovatelé zápisu - Ing. Martina Jancáková
Radek Braun

místostarosta

v Roztokách u Semil dne 4.2. 2020

starosta

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Roztoky u Semil ze dne 27.1. 2020.

Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení:
č.1/2020 – Bere na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2020.
č.2/2020 - Bere na vědomí plán prací na rok 2020.
č.3/2020 - Schvaluje zakoupení pozemku p.č. 285 za cenu
50 Kč za 1m2.

místostarosta

starosta

V Roztokách u Semil dne 4.2. 2020

