Zápis č. 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselá
ze dne 29.1.2021 v budově bývalé školy ve Veselé od 19.00 hod.
Přítomni: Š. Varečka, V. Vávrová, Š. Formanová, A. Fučík, Z. Fučík, F. Hanyš, M. Vošvrda
Omluveni: Hosté: viz. příloha - Prezenční listina
Program jednání:
1. Úvod, určení a schválení ověřovatelů zápisu
2. Plnění rozpočtu – r. 2020
3. Návrh rozpočet na r. 2021
4. Místní poplatky r. 2021
5. Příspěvek na provoz obchodu s potravinami
6. 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 doplněný program jednání a ověřovatele zápisu Š. Formanovou a M. Vošvrdu.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
2) Plnění rozpočtu – r. 2020
Místostarostka obce seznámila přítomné s plněním rozpočtu v r. 2020.
Návrh vč. RO
plnění
příjmy
3.716.411,-3.900.545,97
výdaje
3.716.411,-3.174.243,17
financování
0,-726.302,80
Zároveň byli přítomni seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 6.
ZO bere na vědomí plnění rozpočtu v r. 2020 vč. rozpočtového opatření č.6 provedené v r. 2020.
3) Rozpočet na r. 2021
Přítomní obdrželi návrh rozpočtu na r. 2021, který byl zveřejněn na úřední desce od 13.1.2021 do 29.1.2021
(viz. příloha č. 1 zápisu). Dle návrhu jsou příjmy i výdaje ve výši: 3.036.950,- Kč.
ZO schvaluje rozpočet na rok 2021 jako vyrovnaný (viz. Příloha č. 2 zápisu)
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
4) Místní poplatky r. 2021
Starosta informoval o místních poplatcích, kdy se výše poplatků nikterak neliší od loňského roku. Tzn.
poplatek za sběr a likvidaci odpadů 400,- Kč/osoba/rok a 400,- Kč/chata, chalupa/rok a poplatek ze psů 50,Kč/pes, 100,- Kč/každý další pes. Způsob a termín úhrady je uveden v ceníku poplatků, který bude zveřejněn
na úřední desce a internetových stránkách obce.
ZO bere na vědomí výši poplatků v r. 2021.
5) Příspěvek na provoz obchodu s potravinami
Paní Burianová jako nájemce obchodu s potravinami oslovila vedení obce s prosbou o finanční příspěvek.
Provozování obchodu je v současné době prodělečné. Zastupitelstvo obce žádost projednalo, s tím, že
příspěvek bude vyplácen po dobu ½ roku ve výši 9.000,- Kč/měsíc.
ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 9.000,Kč/měsíčně po dobu ½ roku a ukládá starostovi podepsat
smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Veselá.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6) Různé
Změny v JPO V.
Jelikož velitel družstva p. Zdeněk Drahoňovský požádal o ukončení členství v JPO V ze zdravotních důvodů,
byla jednotka doplněna o nového člena p. Jiřího Rýzla st.
Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů
Nový zákon o odpadech platný od 1.1.2021 zavádí novou koncepci stanovení a výběru poplatku za ukládání
odpadů na skládku. Poplatek za ukládání odpadů na skládku je dle zákona ve výši 800,- Kč/tunu odpadu
z dosavadních 500,- Kč/tunu. Zákon umožňuje obcím uplatnit pro zákonem stanovené maximální množství
tzv. třídící slevu. Severočeské komunální služby nám zaslali dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů,
na základě které by za nás jako třetí osoba uplatili slevu u provozovatele skládky.
ZO schvaluje dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů a pověřuje starostu obce podpisem dohody
vč. příloh.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti – napojení cesty na silnici III/2836
V souvislosti s připravovanou realizací polní cesty HC1 v k.ú. Veselá u Semil je nutné uzavření smlouvy
o pozemkové služebnosti s Krajskou správou silnic Libereckého kraje potažmo s Libereckým krajem, a to
z důvodu zásahu do silničního pozemku při výstavbě napojení polní cesty na silnici III/2836.
ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti v rámci napojení
polní cesty HC1 na silnici III/2836 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Varování pro seniory
Obec Veselá obdržela od Krajského ředitelství Policie Libereckého kraje varování pro seniory před
okradením nebo podvodným jednáním pachatelů trestné činnosti. Informace bude zveřejněna na
vývěsních tabulích.
Sčítání lidu, domácností a bytů
Česká pošta nám zaslala letáček o připravovaném Sčítání lidu, domácností a bytů v termínu od 8.3.2021 –
11.5.2021, s tím, že shánějí sčítací komisaře. Informace bude zveřejněna na vývěsních tabulích.

Příští jednání zastupitelstva obce Veselá se uskuteční v Kotelsku a bude možno na
tomto jednání uhradit poplatek za odpad a psa.
ověřovatelé zápisu:

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

........................................................
Michal Vošvrda

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

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

Vyvěšeno: 7.2.2021
Sejmuto: 25.2.2021

