
Obecní úřad v Roztokách u Jilemnice      -      Zápis – 4 
 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného ve čtvrtek dne 21.5.2007 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  11    osob. 
 
 
Program jednání : 
 
1) Schválení programu. 
2) Schválení hospodaření společnosti Roztoky u Jilemnice s.r.o. za rok 2006. 
3) Navýšení základního kapitálu f. Roztoky u Jilemnice, s.r.o.. 
4) Schválení hospodaření hospodářské činnosti – provozování vodovodu za rok 2006. 
5) Rozpočtové změny. 
6) Plán kontrol 2007. 
7) Vyřazení a bezplatný převod majetku. 
8) Volba likvidační komise. 
9) Pořízení ÚPD (územně plánovací dokumentace). 
10) Věcná břemena za zřízení vodovodních přípojek. 
11) Prodej části pozemku p.p.č. 280/14 v k.ú. Roztoky u Jilemnice . 
12) Závěrečný účet PO Základní školy a Mateřské školy Roztoky u Jilemnice. 
13) Ostatní. 
 
 
Usnesení : 
 
OZ schvaluje : 
 
1) Program zasedání. 
2) Výsledek hospodaření společnosti  Roztoky u Jilemnice s.r.o. za rok 2006. Náklady ve výši 6 187 

tis. Kč, výnosy ve výši 6 084 tis. Kč, hospodářský výsledek – 102 949,92 Kč. 
3) Úhradu ztráty společnosti Roztoky u Jilemnice s.r.o. za rok 2006 ve výši 100 tis. Kč.  
4) Zvýšení základního kapitálu společnosti Roztoky u Jilemnice, s.r.o. o 450 tis. Kč. Zvýšení bude 

provedeno peněžitým vkladem ( započtením pohledávky ) do 1. měsíce od rozhodnutí o navýšení. 
5) Schválení hospodaření hospodářské činnosti – provozování vodovodu za rok 2006. Náklady ve výši 

371 tis. Kč, výnosy ve výši 366 tis. Kč, hospodářský výsledek – 5 451,04 Kč. HV ve výši – 5 451,04 
Kč bude převedena na účet 932 – neuhrazená ztráta z minulých let. 

6) Rozpočtové změny. Viz příloha č. 1 tohoto zápisu. 
7) Plán kontrol 2007. Viz příloha č. 2 tohoto zápisu. 
8) Vyřazení a bezplatný převod majetku. Viz příloha č. 3 a příloha č. 4 tohoto zápisu. 
9) Likvidační komisi ve složení Jaroslav Šimůnek předseda, Josef Šimon a Martin Šolc členové. 
10) Pořízení ÚPD (územně plánovací dokumentace). 
11) Zřízení věcného břemene na vodovodní a el.  přípojky na p.p.č. 1968/1 v k.ú. Roztoky u Jilemnice 

se společností Snarf Sniubr, s.r.o.. 
12) Zřízení věcného břemene na vodovodní a el.  přípojky na p.p.č. 1254 PK v k.ú. Roztoky u Jilemnice 

s panem Martinem Jiráskem Martinice 208 
13) Prodej části pozemku p.p.č. 280/14 v k.ú. Roztoky u Jilemnice o výměře cca 25 m2 panu Josefu 

Pasekovi za cenu 50 Kč za m2. Kupující hradí veškeré náklady spojené s prodejem.  
14) Závěrečný účet PO Základní školy a Mateřské školy Roztoky u Jilemnice. Náklady ve výši 6 481 tis.  

Kč, výnosy ve výši 6 517 tis. Kč, hospodářský výsledek + 36 440,55 Kč. HV ve výši 36 440,55 Kč 
bude převedena na účet 932 – neuhrazená ztráta a nerozdělený zisk z minulých let. 

 



OZ bere na vědomí : 
 
 
Žádost občanů o řešení havarijního stavu silnice k nádraží a „Vyjádření KÚ Libereckého kraje odboru 
dopravy k petici občanů a Obce Roztoky u Jilemnice o špatném stavu vozovky silnice III./28616 v k.ú. 
Roztoky u Jilemnice“ dle které bude vozovka zařazena do plánu oprav v roce 2007. 
 
 
 
 
 
 
Ověřili : Čermák Václav 
 
 
 
              Vodnárek Stanislav   
 
 
 
 
 
 
 
 
               Süss Osvald                                            Šimůnek Jaroslav 

starosta                                                    místostarosta 
 
 
 
 
V Roztokách u Jilemnice 23. 5. 2007  


