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Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného v úterý 13. 12. 2011 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 4 osoby. 
 

 

Program jednání : 

 

1) Schválení programu 

2) Rozpočtové opatření 

3) Vyřazení majetku 

4) Rozpočtové provizorium na rok 2012 

5) Směrnice o inventarizaci a odpisový plán 

6) Plán inventur na rok 2011 

7) Výroční zpráva a hospodaření PO ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice 

8) Stížnost na stav cesty „Na kopci“ 

9) Smlouva o zřízení věcného břemene 

10) Ostatní 

 

 

Usnesení : 

 

OZ schvaluje : 
 

1) Program zasedání.                                                                                          Pro 8 

Proti 0 

2) Rozpočtové opatření č. 4 (snížení příjmů o 37.731,98Kč, snížení výdajů o 1.076.736,--Kč, kde 

výsledná částka ve výši 1.039.004,02 Kč, bude převedena na účet 8115) viz příloha č.1 tohoto 

zápisu  Pro 8 Proti 0 

3) Vyřazení majetku  inv. č.37 oplocení OÚ + žebřík poř.cena 4.700,- Kč, inv.č.139 čerpadlo 

poř.cena 4.621,- Kč                                                                                                 Pro 8 

Proti 0 

4) Rozpočtové provizorium na rok 2012. Provozní výdaje jsou limitovány na každý kalendářní měsíc 

ve výši 1/12 rozpočtu na rok 2011 s výjimkou plateb za el. energii. (dle přílohy č. 2). 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 2012 bude projednán v lednu 



2012.                                                                                                     Pro 8    

Proti 0 

5) Směrnici „Odepisování majetku“  viz příloha č.3 tohoto zápisu                              Pro 8    Proti 0 

6) Směrnici „Inventarizace majetku, pohledávek a závazků“ viz příloha č.4 tohoto zápisu 

Pro 8  Proti 0 

7)  Plán inventur na rok 2011 viz příloha č. 5 tohoto zápisu                                         Pro 8   Proti 

0 

8)  Smlouva o zřízení věcného břemene za účelem zřízení el. přípojky k RD manželů Fischerových 

Pro 8  Proti 0 

 

 

 

OZ bere na vědomí : 

 

 

1) Výroční zprávu o činnosti základní školy ve školním roce 2010/2011.  

2) Stížnost na stav cesty „Na kopci“ 

 

 

 

 

 

Ověřili:  Čermák Václav 

 

 

 

 

 

               Vodnárek Stanislav   
 

 

 

 

 

 

 

               Süss Osvald                                             Šimůnek Jaroslav 

starosta                                                      místostarosta 

 

 

V Roztokách u Jilemnice 16. 12. 2011  


