
Obecní úřad v Roztokách u Jilemnice      -      Zápis – 21 
 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného v pondělí dne 12.12.2005 
v 18,00 hodin v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Roztokách u Jilemnice. 
 
 
Přítomni : 
 
Členové obecního zastupitelstva v počtu  7   členů. 
Ostatní občané  dle presenční listiny v počtu   5    osob. 
 
 
Program jednání : 
 
1) Schválení programu. 
2) Rozpočtové změny 
3) Příspěvek KRKONOŠE - svazek obcí a měst  
4) Příspěvek Svazku obcí  JILEMNICKO 
5) Vyřazení majetku 
6) Provedení inventarizace  
7) Provizorium na rok 2006 
8) Zřizovací listina JSDH 
9) Směrnice k účetnictví 
10) Ukončení smlouvy s f. Eurest, s.r.o. 
11) Přidělení bytu v č.p.305 
12) Změna výplatního termínu 
13) Prodej pozemku p.p.č.2382 v k.ú. Roztoky u Jilemnice 
14) Umístění zrcadla  na výjezd p.p.č. 2127/1 v k.ú. Roztoky u Jilemnice 
15) Odvoz popelnic v závislosti na objemu 
16) Příspěvek Svazu postižených civilizačními chorobami 
17) Vypuštění pozemků p.p.č.2107 a 2131 v k.ú. Roztoky u Jilemnice z pozemkové 

mapy. 
18) Žádost občanů – cesta v Dolánkách 
19) Kanalizace na Žebrně 
20) Žádost nájemníků o odkoupení bytů v čp. 305 
21) Ostatní 
 
 
Usnesení : 
 
OZ schvaluje : 
 

1) Program zasedání. 
2) Rozpočtové změny: Příjmy navýšeny o 485.000,--Kč, výdaje navýšeny o 

575.000,--Kč. a financování 92.000,--Kč. Rozpis rozpočtových změn je     
uveden v příloze č. 1 tohoto zápisu. 



3) Příspěvek svazku „ KRKONOŠE - svazek obcí a měst“ jednorázový do 
Eurofondu ve výši 9.290,--Kč a členský na rok 2006 ve výši 3Kč na trvale 
žijícího obyvatele.   

4) Mimořádný příspěvek Svazku obcí  JILEMNICKO na agroturistiku, 
rychlokompostování a poradce ve výši 11.700,--Kč 

5) Vyřazení majetku na účtu 021 ve výši 434.295,--Kč. Seznam vyřazeného 
majetku je uveden v příloze č. 2 tohoto zápisu. 

6) Provizorium na rok 2006. Příjmy a výdaje ve shodné výši 7 469 900 Kč. 
Podrobný rozpis příjmů a výdajů je uveden v příloze č. 3 tohoto zápisu. 

7) Zřizovací listinu JSDH 
8) Směrnici č. 6. Kontrolní řád obce. 
9) Ukončení smlouvy s f. Eurest, s.r.o. od 1.7.2006 na provoz ve školní kuchyni 
10)  Změnu výplatního termínu za měsíc prosinec na 28.12. 2005  
11)  Prodej pozemku p.p.č.2382 v k.ú. Roztoky u Jilemnice o výměře 112 m2 

panu Horáčkovi a Lukešovi za cenu 50 Kč za m2. Náklady spojené s prodejem 
hradí kupující. Kupní smlouva bude sepsána po vyměření a zpracování 
geometrického plánu kupujícími. 

12)  Umístění zrcadla  na výjezd p.p.č. 2127/1 v k.ú. Roztoky u Jilemnice 
13)  Odvoz popelnic pouze při naplnění alespoň z 50 %. 
14)  Příspěvek Svazu postižených civilizačními chorobami ve výši 4000,- Kč 
15)  Vypuštění pozemků p.p.č.2107 a 2131 v k.ú. Roztoky u Jilemnice z písemné 

části katastru nemovitostí z důvodu jejich nesouladu. 
16)  Zastřešení akce „Odkanalizování stavebních parcel“ p.p.č. 2295/1, 2295/2, 

2295/3, 2295/4 ,2295/5 a finanční spoluúčast obce ve výši 1/6 nákladů na 
úsek od p.p.č 2379/3 do 624/3 a následné převedení celé kanalizace do 
majetku obce. 

 
OZ neschvaluje : 

1) Žádost občanů v Dolánkách o získání cesty p.p.č. 2095/2 do obecního majetku 
2) Žádost nájemníků o odkoupení bytů v čp. 305 do osobního vlastnictví 

 
 
OZ bere na vědomí : 

1) Provedení Inventarizace k 31.12.2005 
2) Směrnice k účetnictví č. 1-5 
3) Přidělení bytu v č.p.305 paní Kocánové 

 
 
 
Ověřili : Čermák Václav 
 
 
              Vodnárek Stanislav   
 
 
 
                      Süss Osvald                                            Šimůnek Jaroslav 

starosta                                                    místostarosta 


