Obecní úřad v Roztokách u Jilemnice

-

Zápis – 19

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného ve středu dne 22.6.2005 v
19,00 hodin v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Roztokách u Jilemnice.

Přítomni :
Členové obecního zastupitelstva v počtu 8 členů.
Ostatní občané dle presenční listiny v počtu 1 osob.
Program jednání :
-

Schválení programu.
Schválení výsledku hospodaření za rok 2004.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření u obce Roztoky u Jilemnice za
období roku 2004.
Rozpočtový výhled na roky 2006 až 2009.
Směrnice o cestovních náhradách.
Rozpočtové změny.
Krakonošova tržnice.
Zařazení nové součásti školní jídelny – výdejny do rejstříku škol a s tím související
změnu zřizovací listiny
Změna názvu příspěvkové organizace „Základní školy Roztokách u Jilemnice,
okres Semily“ a s tím související změnu zřizovací listiny
Změna konceptu územního plánu na p.p.č. 805/4 a 805/2 v k.ú. Roztoky u
Jilemnice.
Prodej pozemků p.p.č. 2295/3, části p.p.č. 992/1 a části p.p.č. 265/1, vše v k.ú.
Roztoky u Jilemnice.
Žádost manželů Adolfových o připojení na obecní vodovod na p.p.č. 425/1 a
425/3.
Příspěvek obce na „Hurá prázdniny“.
Příspěvek SDH na prázdninový tábor mládeže.
Ostatní.

Usnesení :
OZ schvaluje :

-

Program zasedání.
Hospodaření obce Roztoky u Jilemnice za období roku 2004. Příjmy ve výši
12 668 382,45 Kč, výdaje ve výši 11 365 169,27 Kč, saldo ve výši 1 303 213,18
Kč.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření u obce Roztoky u Jilemnice za
období roku 2004.
Rozpočtový výhled na roky 2006 až 2009. Rozpočtový výhled je přílohou č. 1
tohoto zápisu.
Směrnici o cestovních náhradách na rok 2005. Směrnice je přílohou č. 2 tohoto
zápisu.
Rozpočtové změny. Celkem příjmy + 356 100,- Kč, celkem výdaje + 516 100,Kč, financování – 160 000,- Kč. Podrobný rozpis rozpočtových změn je přílohou č.
3 tohoto zápisu.
Zařazení školní jídelny – výdejny do rejstříku škol.
Změnu názvu PO Základní škola Roztoky u Jilemnice na „Základní škola a
Mateřská škola, Roztoky u Jilemnice“.
Změna konceptu územního plánu p.p.č. 805/2 a 805/4 v k.ú. Roztoky u Jilemnice
z louky, pastviny na obytné území venkovského charakteru.
Prodej pozemku p.p.č. 2295/3 v k.ú. Roztoky u Jilemnice paní Škrabálkové Evě za
cenu 180 Kč/m2. Kupující uhradí náklady spojené s prodejem.
Prodej části pozemku p.p.č. 265/1 v k.ú. Roztoky u Jilemnice o velikosti cca 80
m2 firmě UNIOS s.r.o. za cenu 50 Kč/m2. Kupující uhradí náklady spojené
s prodejem.
Příspěvek obce na „Hurá prázdniny“ ve výši 3 000 Kč
Příspěvek SDH na prázdninový tábor mládeže ve výši 2000 Kč.

OZ neschvaluje :
•

Žádost manželů Adolfových o připojení na obecní vodovod na p.p.č. 425/1 a
425/3. Připojení není v současné době možné vzhledem k nevyhovující dimenzi
vodovodního potrubí.

OZ bere na vědomí :
•
•

Informaci o konání prodejní výstavy „Krakonošova tržnice“, která proběhne 9. a
10. července.
Žádost pana Zavrtálka o koupi části pozemku p.p.č 992/1v k.ú. Roztoky u
Jilemnice. Žádostí se bude OZ zabývat místním šetření na některém z příštích
zasedání.

OZ ukládá :
•

Starostovi obce odstranění nedostatků ze „Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření u obce Roztoky u Jilemnice za období 2004“, zejména :
- promítání hospodářského výsledku z hospodářské činnosti do
hospodaření obce v plné výši v příslušném roce
- zaúčtování pohledávky za KTP Qantum na podrozvahový účet
- odstranění formálních nedostatků u cestovních příkazů
2. Kontrolnímu a finančnímu výboru provést do 31.8.2005 kontrolu plnění unesení
ze zasedání OZ, čtvrtletní plnění čerpání rozpočtu obce, kontrolu hospodaření PO
na základě čtvrtletně předkládaných výkazů.

Ověřili : Čermák Václav

Vodnárek Stanislav

Süss Osvald
starosta

Šimůnek Jaroslav
místostarosta

