
Obecní úřad v Roztokách u Jilemnice      -      Zápis – 15 
 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného v pondělí dne 06.10.2004 v 18,00 hodin 
v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Roztokách u Jilemnice. 
 
Přítomni : 
 
Členové obecního zastupitelstva v počtu  9   členů. 
Ostatní občané  dle presenční listiny v počtu   7    osob. 
 
 
Program jednání : 
 
1. Schválení programu. 
2. Pronájem části pozemku p.p.č. 2315. 
3. Koupě pozemků p.p.č.406/1 (4891m2), p.p.č.406/2 (650m2), p.p.č.407 (115m2), st.p.č.135 

(202m2), vše za 250 tis. Kč. 
4. Založení společnosti s ručením omezeným a schválení návrhu zakladatelské listiny spol. s.r.o. 
5. Rozpočtové změny. 
6. Pronájem nebytových prostor v č.p. 247. 
7. Směna bytu 3+1 v č.p. 188 za byt 1+0 v č.p.305 . 
8. Směna p.p.č. 2473/2 (264m2) za p.p.č.2126/2 (183m2), 2398 (81m2), 2312/2 (1122m2), 2380 

(123m2). 
9. Předání Roztocké kroniky do Okresního archivu Semily. 
10. Ostatní 
 
 
 
Usnesení : 
 
OZ schvaluje : 
 
1. Program zasedání 
2. Pronájem pozemku části p.p.č. 2315 v k.ú. Roztoky u Jilemnice manželům Maďarčíkovým. 
3. Koupě pozemků p.p.č.406/1 (489m2), p.p.č.406/2 (650m2), p.p.č.407 (115m2), st.p.č.135 

(202m2) v k.ú. Roztoky u Jilemnice od JUDr. Kačenové, vše za 250 tis. Kč. 
4. Založení společnosti s ručením omezeným „Roztoky u Jilemnice, s.r.o.“. 
5. Obsah zakladatelské listiny společnosti s ručením omezeným „Roztoky u Jilemnice, s.r.o.“ viz. 

Příloha č. 1 zápisu. 
6. Ustanovení pana Jaroslava Šimůnka do funkce jednatele společnosti Roztoky u Jilemnice, s.r.o. 
7. Vklad částky 200.000 Kč do obchodní společnosti. 
8. Rozpočtové změny, viz. Příloha č. 2 zápisu. 
9. Pronájem nebytových prostor v č.p. 247 paní Oluši Grosmanové. 
10. Směna bytu 3+1 v č.p. 188 za byt 1+0 v č.p.305 paní Evě Janouškové. 
11. Směna p.p.č. 2473/2 (264m2) za p.p.č.2126/2 (183m2), 2398 (81m2), 2312/2 (1122m2), 2380 

(123m2) vše v k.ú. Roztoky u Jilemnice mezi Obcí Roztoky u Jilemnice a manžely Rumlovými. 
12. Příspěvek Svazu postižených civilizačními chorobami Roztoky – Kruh ve výši 2000,- Kč. 
 
 

 
OZ ukládá  
 
1. Starostovi obce, aby učinil veškeré další nezbytné  kroky za účelem založení společnosti s ručením 
omezeným, tj. zejména sepsal u notáře listinu o založení společnosti, založil bankovní účet na jméno 
společnosti a uhradil převodem vklad obce do společnosti atd. 
2. Jednat s Okresním archivem Semily o podmínkách předání Roztocké kroniky do okresního archivu. 



 
OZ bere na vědomí 
 
Informaci o jednání pana starosty ve věci cesty za čp. 305 

 
 
 
 
 

 
Ověřili : Václav Čermák 
 
 
 
              Zahálková Kateřina   
 
 
 
 
  
 
                      Süss Osvald                                            Šimůnek Jaroslav 

starosta                                                    místostarosta 


