Obecní úřad v Roztokách u Jilemnice

-

Zápis – 19

Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného v úterý dne 14.12.2009 v 18,00 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 2 osoby.

Program jednání :
1) Schválení programu
2) Rozpočtové změny
3) Rozpočtové provizorium na rok 2010
4) Vyřazení majetku
5) Inventarizace majetku
6) Prodej pozemků p.p.č. 462 v k.ú Roztoky u Jilemnice
7) Záměr prodeje části p.p.č. 8/2 v k.ú. Roztoky u Jilemnice
8) Úprava ceny vodného
9) Výroční zpráva PO
10) Ostatní

Usnesení :
OZ schvaluje :
1) Program zasedání.
Pro 8 Proti 0
2) Rozpočtové opatření č.4 ze dne 14.12.2009. Viz příloha č.1 tohoto zápisu (zvýšení výdajů o
140000,-Kč, navýšení příjmů o 82 000,-Kč, financování 58 000,-Kč - bude hrazeno z přebytku
minulých let).
Pro 8 Proti 0
3) Rozpočtové provizorium na rok 2010 (viz. příloha č. 2 tohoto zápisu), přičemž výše výdajů i
příjmů vychází ze skutečnosti roku 2009. V době platnosti rozpočtového provizoria nesmí být
zahajovány žádné nové investiční akce, jejich příprava však bude pokračovat v plánovaném
rozsahu.V době rozpočtového provizoria obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující
provoz obecního úřadu a obce, přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání
rozpočtových prostředků. Hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv. Hospodaření
příspěvkové organizace se rovněž řídí rozpočtovým provizoriem, kdy příspěvek byl stanoven ve
výši 200 tis. Kč. Rozpočet na rok 2010 bude projednán v únoru 2010.
Pro
8 Proti 0
4) Vyřazení majetku dle přílohy č.3 tohoto zápisu.
Pro 8 Proti 0
5) Prodej části pozemku p.p.č. 462 v k.ú. Roztoky u Jilemnice o výměře 61 m2 panu MgA Tomáši
Zelenkovi za cenu 50 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Pro 8 Proti 0
6) Prodej části pozemku p.p.č. 462 v k.ú. Roztoky u Jilemnice o výměře 230 m2 panu Mgr. Petrovi
Venclovi za cenu 50 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Pro 8 Proti 0
7) Záměr prodeje pozemku 8/2 v k.ú. Roztoky u Jilemnice za cenu 50 Kč/m2.
Pro 8 Proti 0

OZ bere na vědomí :
1)
2)
3)
4)
5)

Informaci o inventarizace majetku obce k 31.12.2009
Výroční zprávu o činnosti základní školy ve školním roce 2008
Obec se v roce 2010 stane plátcem DPH
Příští rok uplyne 650 let od první písemné zmínky o Obci Roztoky u Jilemnice
Informaci o žádosti o dotaci na zateplení a změnu zdroje vytápění budovy školy

OZ neschvaluje :
1) Úpravu ceny vodného

Pro 8 Proti 0

Ověřili : Čermák Václav

Horák Zdeněk

Süss Osvald
starosta

V Roztokách u Jilemnice 18.12. 2009

Šimůnek Jaroslav
místostarosta

