
Obecní úřad v Roztokách u Jilemnice      -      Zápis – 16 
 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného v pondělí dne 20.12.2004 
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   0    osob. 
 
 
Program jednání : 
 
1. Schválení programu. 
2. Rozpočtové provizorium na rok 2005 
3. Rozpočtové změny 
4. Inventarizace 
5. Prodej stavebních pozemků p.p.č. 2295/3 a p.p.č. 2295/5 v k.ú. Roztoky u 

Jilemnice 
6. Členský příspěvek do „Svazku Krkonoše“ 
7. Změna výplatního termínu 
8. Dodatek č.1/2004 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2001 „O místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů“. 

9. Ostatní 
 
 
 
Usnesení : 
 
OZ schvaluje : 
 
1. Program zasedání 
2. Rozpočtové provizorium na rok 2005 (příloha č.1) 
3. Rozpočtové změny (příloha č. 2) 
4. Prodej stavebních pozemků p.p.č. 2295/3 (955m2) paní Bc.Jiroušové a p.p.č. 

2295/5 (1045m2) manželům Podhorníkovým v k.ú. Roztoky u Jilemnice , za cenu 
180 Kč/m2 plus náklady spojené s prodejem. 

5. Členský příspěvek do „Svazku Krkonoše“ ve výši 3Kč/osoba/rok. 
6. Změnu výplatního termínu za měsíc prosinec na 29.12.2004 
7. Dodatek č.1/2004 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2001 „O místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů“. (příloha č.3) 

8. Bezplatný převod č.p. 124 včetně pozemků dle návrhu pana Bc. Bohumila 
Farského do vlastnictví obce (příloha č.4) 

9. Změnu konceptu územního plánu ke stavbě RD na pozemku p.p.č.1379/1 v k.ú. 
Roztoky u Jilemnice 

 



10. Vyřazení majetku: - studie plynofikace (28.980,--Kč) 
 - motorová sekačka s pojezdem (11.331,--Kč) 

11. Zvýšení limitu pokladny hospodářské činnosti na 50.000,-- Kč 
 
12. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce (příloha č.5) 
 
 
 
OZ bere na vědomí: 
 

1. Inventarizace majetku obce proběhne k 31.12.2004 
2. Dotace příspěvkové organizace ZŠ Roztoky u Jilemnice z Krajského úřadu 

Libereckého kraje v roce 2004 činila 4.633 tis.Kč. 
 
 
 
 

 
Ověřili : Václav Čermák 
 
 
              Zahálková Kateřina   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Süss Osvald                                            Šimůnek Jaroslav 

starosta                                                    místostarosta 


