ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Roztoky u Semil ze dne 30.11. 2020
Přítomní : Farský,Babec,Nosková ,Fidler,Pěnička,Braun, Ing.Jancáková

Úvodem přivítal starosta obce přítomné a seznámil je s programem
zasedání.
Hlasování: 7 pro

0 proti

Schválený program zasedání:
1/ Organizační záležitosti
2/ Vyhláška o místním poplatku ze psů
3/ Vyhláška o místním poplatku z pobytu
4/ Vyhláška o poplatku za komunální odpad
5/ Inventarizační a likvidační komise
6/ Aktualizace účetních směrnic
7/ Rozpočtové provizorium
8/ Různé
9/ Diskuse
10/ Usnesení
11/ Závěr

Organizační záležitosti - zapisovatel Babec
Ověřovatelé zápisu- Braun, Nosková, návrhová kom. Jancáková,Fidler

2/ Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.2/2020
o místním poplatku ze psů. Sazba poplatku činí 60 Kč za 1 psa, za
druhého a každého dalšího psa téhož majitele 90 Kč. Zrušuje se
Obecně závazná vyhláška č.4/2011 ze dne 14.9. 2011. o místním
poplatku ze psů.
Hlasování: 7 pro

0 proti

3/ Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.3/2020
o místním poplatku z pobytu. Sazba poplatku činí 6Kč za každý
započatý den pobytu s výjimkou dne jeho počátku.
Hlasování: 7 pro

0 proti

4/ Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.4/2020
o poplatku za komunální odpad. Sazba poplatku je stanovena na
základě předpokládaných nákladů obce vyplývajících z režimu
nakládání s komunálním odpadem rozvrženým na jednotlivé
poplatníky, podle počtu a objemu nádob a frekvenci svozů.
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č.4/2014 ze dne 25.6. 2014.
Hlasování: 5 pro

2 proti

5/ Inventarizační a likvidační komise - za členy inventarizační komise
byli zvoleni pan Farský,Pěnička a Ing. Jancáková. Likvidační komise
pan Braun a paní Nosková.
Hlasování : 7 pro

0 proti

6/ Zastupitelstvo obce schválilo aktualizaci účetních směrnic.
Hlasování : 7 pro

0 proti

7/ Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové provizorium do schválení
rozpočtu na rok 2021 dle schválených pravidel pro rozpočtové
provizoriu.

Hlasování: 7 pro

0 proti

8/ Různé – starosta vyzval zastupitele, aby si na další zasedaní
připravili návrhy prací na rok 2021.
9/ Diskuze – probíhala k bodům jednání.
10/ Návrhová komise přednesla návrh usnesení, které zastupitelstvo
schválilo a je přílohou zápisu.
Hlasování: 7 pro

0 proti

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

ověřovatelé zápisu: Radek Braun
Veronika Nosková

místostarosta

v Roztokách u Semil dne 6.12. 2020

starosta

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Roztoky u Semil ze dne 30.11. 2020.

Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení:
č.19/2020 – Obecně závaznou vyhlášku č.2/2020 o místním poplatku
ze psů.
č.20/2020 – Obecně závaznou vyhlášku č.3/2020 o místním poplatku
z pobytu.
č.21/2020 – Obecně závaznou vyhlášku č.4/2020 o poplatku za
komunální odpad.
č.22/2020 – Složení inventarizační a likvidační komise.
č.23/2020 – Aktualizace účetních směrnic.
č.24/2020 - Rozpočtové provizorium.

místostarosta

starosta

v Roztokách u Semil dne 6.12. 2020

