ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva Obce Roztoky u Semil ze dne 24.6. 2020.
Přítomní: Farský,Babec,Fidler,Pěnička,Nosková,Braun,Ing.Jancáková.
Úvodem přivítal starosta obce přítomné a seznámil je s programem
zasedání.
Hlasování: 7 pro

oproti

Schválený program zasedání:
1/ Organizační záležitosti
2/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 a
závěrečný účet
3/ Nápravné opatření
4/ Účetní závěrka
5/ Obecně závazná vyhláška č.1/2020
6/ Různé
7/ Diskuze
8/ Usnesení
9/ Závěr
1/ Organizační záležitosti – zapisovatel Babec, návrhová komise –
Braun, Pěnička, ověřovatelé zápisu – Nosková, Fidler
Hlasování : 7 pro

0 proti

2/ Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2019. Přezkoumáním byla zjištěna chyba a
nedostatek v porušení zákonného navýšení minimální odměny

neuvolněného starosty od 1.1. 2019 v souladu s nařízením vlády
č.202/2018 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků.
Na základě Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce za rok 2019
s výhradami.
Hlasování: 7 pro

0 proti

3/ Nápravné opatření – neuvolněnému starostovy obce bude
v souladu s nařízením vlády č. 202/2018 Sb. o výši odměn členů
zastupitelstev územních samostatných celků, navýšená odměna dle
výše uvedeného nařízení se zpětnou platností.
Hlasování: 6 pro

zdržel se 1 proti 0

4/ Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku obce za rok 2019. Byli
předloženy materiály pro schválení a to rozvaha,výkaz zisků a ztrát,
inventarizační zpráva a příloha.
Hlasování: 7 pro

0 proti

5/ Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2020,
v níž zrušilo Obecně závaznou vyhlášku č.2/2006 o poplatku
z rekreačního a lázeňského pobytu, Obecně závaznou vyhlášku č.5/
2006 o poplatku z ubytovací kapacity . Nově budou obě vyhlášky
sjednoceny do Vyhlášky o místním poplatku z pobytu.
Hlasování: 7 pro

0 proti

6/ Různé – informace starosty - rozbor pitné vody v normě, výměna
oken v KD hotova- parapety příští týden, oprava parket a malování

sálu cca do 2 týdnů, posekání příkopu u cest hotovo, výměnu sloupu
veřejného osvětlení u čekárny v Dolenci provede pan Dolenský.
7/ Diskuze – probíhala k bodům jednání.
8/ Návrhová komise přednesla návrh usnesení, které zastupitelstvo
schválilo a je přílohou zápisu.
Hlasování:

7 pro

0 proti

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

ověřovatelé zápisu:

Veronika Nosková
Jaroslav Fidler

místostarosta

v Roztokách u Semil dne 2.7. 2020

starosta

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Roztoky u Semil ze dne 24.6. 2020

Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení:
č.11/2020 – Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok
2019 s výhradami.
č.12/2020 – Nápravné opatření.
č.13/2020 - Účetní závěrku za rok 2019
č.14/2020 - Obecně závazná vyhláška č.1/2020

místostarosta

starosta

v Roztokách u Semil dne 2.7. 2020

