ZÁPIS
Ze zasedání Zastupitelstva obce Roztoky u Semil ze dne 12.2. 2020.

Přítomní: Farský,Babec,Fidler,Ing.Jancáková,Braun,Pěnička,Nosková.
Úvodem přivítal starosta obce přítomné a seznámil je s programem
zasedání.
Hlasování: 7 pro

0 proti

Schválený program zasedání:
1/ Organizační záležitosti
2/ Rozpočet obce na rok 2020
3/ Plán prací na rok 2020
4/ Různé
5/ Diskuse
6/ Usnesení
7/ Závěr

1/ Organizační záležitosti - zapisovatel – Babec
Návrhová komise - Braun, Ing. Jancáková
Ověřovatelé zápisu – Nosková, Fidler
Hlasování: 7 pro

0 proti

2/ Rozpočet obce na rok 2020 – zastupitelstvo obce projednalo a
schválilo rozpočet obce ve výši příjmů 2 023 100 Kč a výdajů
4 129 100 Kč. Deficitní rozpočet bude financován zůstatkem
2 106 000. z roku 2019. Viz. příloha.
Hlasování: 7 pro

0 proti

3/ Plán prací na rok 2020 - do plánu prací zastupitelstvo obce
zařadilo opravu parket na sále KD, opravu podlahy jeviště, nové okna
a dveře na sále KD, nová okna a dveře v pohostinství,stoly a židle na
sál, cvičící prvky na hřišti, vrata velké garáže hasičárny,oprava
márnice, údržba veřejných prostranství,údržba vodovodu, oprava
komunikace – průjezd lesem k soše Panny Marie, svodnice dešťové
vody – komunikace na Kukani,výměna 6 ks. svítidel veřejného
osvětlení.
Hlasování: 7 pro

0 proti

4/ Různé – starosta informoval zastupitelstvo o výměně dveří a oken
v KD, kde bylo osloveno 6 firem o zaslání cenových nabídek.
5/ Diskuse – probíhala k bodům jednání.
6/ Usnesení – návrhová komise přednesla návrh usnesení, které
zastupitelstvo schválilo a je přílohou usnesení.
Hlasování: 7 pro

0 proti

7/Závěrem poděkoval starosta za účast a zasedání ukončil.
Ověřovatelé zápisu: Veronika Nosková
Jaroslav Fidler

místostarosta

v Roztokách u Semil dne 18.2. 2020

starosta

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Roztoky u Semil ze dne 12.2. 2020.

Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení:

č.5/ 2020 – Rozpočet obce na rok 2020.
č.6/ 2020 - Plán prací na rok 2020.

místostarosta

v Roztokách u Semil dne 18.2. 2020

starosta

