
Obecní úřad v Roztokách u Jilemnice      -      Zápis – 22 
 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného v úterý dne 14.3.2006 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   4    osoby. 
 
Program jednání : 
1) Schválení programu. 
2) Schválení hospodaření PO Základní škola Roztoky u Jilemnice za rok 2005. 
3) Rozpočet PO Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice na rok 2006. 
4) Schválení účetní závěrky společnosti Roztoky u Jilemnice,s.r.o. za rok 2005. 
5) Schválení výsledku hospodaření hospodářské činnosti  –  vodovod za rok 2005. 
6) Plán oprav a investic na rok 2006. 
7) Rozpočet na rok 2006. 
8) Zrušení vyhlášky 3/2001, „ O znaku a praporu obce Roztoky u Jilemnice a jejich 

využívání“ 
9) Zrušení vyhlášky 1/2003 „ O zabezpečení záležitostí veřejného pořádku a čistoty 

obce při chovu a držení psů“ 
10) Schválení „Smlouvy o poskytovatelské činnosti“ 
11) Schválení členů hodnotící komise při výběrovém řízení na akci „Rekonstrukce a 

přístavba tělocvičny, Roztoky u Jilemnice“. 
12) Schválení stavebního dozoru na akci „Rekonstrukce a přístavba tělocvičny, 

Roztoky u Jilemnice“. 
13) Prodej pozemků 2130/1, 1177/1, v k.ú. Roztoky u Jilemnice 
14) Informace o opatřeních při výskytu  ptačí chřipky. 
15) Informace o přidělení bytu v čp. 305. 
16) Ostatní 
 
Usnesení : 
 
OZ schvaluje : 
1) Program zasedání. 
2) Hospodaření PO Základní škola Roztoky u Jilemnice za rok 2005. Výnosy 5 864 

tis. Kč, náklady 5 869 tis. Kč. Hospodářský výsledek – 4 664,22  Kč. HV bude kryt 
z příspěvku obce v roce 2006. Účetní závěrka PO Základní škola Roztoky u 
Jilemnice za rok 2005 je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

3) Rozpočet  a příspěvek obce  PO Základní škola a Mateřská škola Roztoky u 
Jilemnice na rok 2006 ve výši 735 tis. Kč. Rozpočet  PO Základní škola a Mateřská 
škola Roztoky u Jilemnice na rok 2006 je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

4) Účetní závěrku společnosti Roztoky u Jilemnice,s.r.o. za rok 2005. Výnosy ve výši 
4 617 tis. Kč, náklady ve výši 4 943 tis. Kč, hospodářský výsledek – 326 tis. Kč. 
Účetní závěrka společnosti Roztoky u Jilemnice,s.r.o. za rok 2005 je přílohou č. 3 
tohoto zápisu. 

5) Úhradu ztráty společnosti Roztoky u Jilemnice,s.r.o. za rok 2005 ve výši 
362 057,60 Kč z rozpočtu obce na rok 2006. 



6) Výsledek hospodaření – hospodářská činnost – vodovod. Výnosy 478 tis. Kč. 
Náklady 480 tis. Kč. Hospodářský výsledek – 2 121,59 Kč. HV bude převeden na 
účet 932 – nerozdělený zisk/ztráta min. let. 

7) Plán oprav a investic na rok 2006, který je přílohou č. 4 tohoto zápisu. 
8) Rozpočet na rok 2006. Příjmy ve výši 8.533.621,-Kč, výdaje ve výši 8.846.090,-Kč 

a financování ve výši – 312.469,-Kč. Podrobný rozpis je uveden v příloze č. 5 
tohoto zápisu. 

9) Zrušení vyhlášky 3/2001, „ O znaku a praporu obce Roztoky u Jilemnice a jejich 
využívání“. 

10) Zrušení vyhlášky 1/2003 „ O zabezpečení záležitostí veřejného pořádku a čistoty 
obce při chovu a držení psů“. 

11) „Smlouvu o poskytovatelské činnosti“ s panem Lubomírem Vlachem, která je 
přílohou č. 6 tohoto zápisu. 

12) Členy hodnotící komise při výběrovém řízení na akci „Rekonstrukce a přístavba 
tělocvičny, Roztoky u Jilemnice“.  Členové : Osvald Süss, ing. Marek Tůma, 
Jaroslav Šimůnek ml., ing. Pavel Kvaček, Lubomír Vlach.  Náhradníci :   Jaroslav 
Šimůnek st., Jiří Laušman, Cecílie Bušáková, Jan Boukal, Václav Čermák 

13) Stavební dozor na akci „Rekonstrukce a přístavba tělocvičny, Roztoky u 
Jilemnice“  ing. Marka Tůmu 

14) Prodej pozemku p.p.č. 2130/1 v k.ú. Roztoky u Jilemnice o výměře 21 m2 panu 
Josefovi Heltovi za cenu 50 Kč za m2. Kupující uhradí náklady spojené 
s prodejem. 

15) Prodej pozemku p.p.č. 1177/1 v k.ú. Roztoky u Jilemnice o výměře 1707 m2 
panu Romanovi Novákovi za cenu 180 Kč za m2. Kupující uhradí náklady spojené 
s prodejem. 

 
OZ bere na vědomí : 

1) Přidělený byt v č.p.305 paní Kocánová odmítla, a proto byl přidělen na základě 
nového posouzení žádostí paní Marii Tomášové. Podmínkou přidělení bytu č. 4 
je odhlášení se z bytu č. 1. 

2) Informace o opatřeních při výskytu ptačí chřipky. 
 
 
 
Ověřili : Čermák Václav 
 
 
              Vodnárek Stanislav   
 
 
 
 
 
                      Süss Osvald                                            Šimůnek Jaroslav 

starosta                                                    místostarosta 


