Zápis č. 7 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselá
ze dne 11.12.2020 v budově školy v Kotelsku od 19.00 hod.
Přítomni: Š. Varečka, V. Vávrová, Š. Formanová, F. Hanyš, M. Vošvrda, A. Fučík
Omluveni: Z. Fučík
Hosté: viz. příloha - Prezenční listina
Program jednání:
1. Úvod, určení a schválení ověřovatelů zápisu
2. Inventarizace – r. 2020
3. Rozpočtové opatření
4. Rozpočtové provizorium na r. 2021
5. Různé
1) Úvod, určení a schválení ověřovatelů zápisu
Veřejné zasedání ZO zahájil starosta obce Štefan Varečka, přivítal hosty a členy ZO, prohlásil
zasedání za usnášeníschopné a seznámil přítomné s projednávaným programem. Zároveň navrhl
ověřovatele zápisu.
ZO schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu Š. Formanovou a F. Hanyše.
PRO: 6 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
2) Inventarizace – r. 2020
V období prosinec 2020 – leden 2021 proběhne inventarizace majetku. Složení inventarizační
komise: Š. Varečka – předseda, I. Šafaříková a V. Vávrová – členové.
ZO schvaluje složení inventarizační komise: Š. Varečka – předseda, I. Šafaříková a V. Vávrová –
členové.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
3) Rozpočtové opatření č. 5
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 5, kde jsou příjmy i výdaje ve
výši 5.161,- Kč.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5 dle návrhu.
PRO:6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Jelikož je poslední zastupitelstvo v letošním roce, požádal starosta zastupitele o schválení i
rozpočtového opatření.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k provedení rozpočtového opatření do 31.12.2020 bez určení
konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové změny:
- Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů.
- Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom, výdaje ve
stavu nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí soudu a
další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení.
- Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby v případech
přesunů příjmů a výdajů.
- Realizace rozpočtem nezajištěných výdajů
Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních částkách na
vědomí zastupitelstvu na prvním zasedání roku 2021.
ZO pověřuje starostu k provedení rozpočtového opatření do 31.12.2020.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4) Rozpočtové provizorium na r. 2021
Jelikož Obec Veselá nemá schválený rozpočet na r. 2021, musí mít schváleno rozpočtové
provizorium.
To znamená, že obec může čerpat měsíčně 1/12 rozpočtu na běžné výdaje a nesmí hradit žádné
investiční výdaje.
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na r. 2021
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Starosta obce závěrem popřál všem přítomným i všem občanům hodně zdraví a štěstí,
ať se Vám všem i Vašim rodinám v novém roce daří a ať je nový rok lepší než letošní.

ověřovatelé zápisu:

......................................................
Šárka Formanová

.......................................................
František Hanyš

......................................................
Vladimíra Vávrová
místostarostka obce

.......................................................
Štefan Varečka
starosta obce

Vyvěšeno: 18.12.2020
Sejmuto: 7.1.2021

