Zápis č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselá
ze dne 16.4.2021 v budově bývalé školy v Kotelsku 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. Schválení závěrečného účtu + zpráva o výsledku hospodaření Obce Veselá za rok 2020
3. Rozpočtové opatření č. 1
4. Žádost o poskytnutí dotace
5. Obecně závazná vyhláška
6. Žádost o odprodej pozemku
7. 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 A. Fučíka a Z. Fučíka.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
2) Schválení závěrečného účtu + zpráva o výsledku hospodaření Obce Veselá za rok 2020
Místostarostka obce seznámila přítomné se zprávou o kontrole hospodaření za rok 2020, kterou provedla
Ing. Jitka Brotzová z Krajského úřadu Libereckého kraje dne 22.2.2021 dálkově v sídle Krajského úřadu
Libereckého kraje.
Bylo kontrolováno:
- návrh rozpočtu
- pravidla rozpočtového provizoria
- rozpočtová opatření
- schválený rozpočet
- střednědobý výhled rozpočtu
- závěrečný účet
- bankovní výpis
- dohoda o hmotné odpovědnosti
- inventurní soupis majetku a závazků
- kniha došlých faktur
- kniha odeslaných faktur
- odměňování členů zastupitelstva
- pokladní kniha (deník)
- rozvaha
- účtový rozvrh
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
- výkaz zisku a ztráty
- darovací smlouvy
- dohody o provedení práce
- smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
- smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
- smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
- zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
- vnitřní předpis a směrnice
- výsledky externích kontrol
- zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
- kontrolní a finanční výbor
- schválení účetní závěrky
Výsledek přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

ZO uděluje souhlas s celoročním hospodařením a Závěrečným účtem obce včetně Zprávy o
přezkoumání hospodaření za rok 2020, a to bez výhrad.
ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2020 sestavenou k 31.12.2020.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
3) Rozpočtové opatření č. 1
Starosta obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 1, kde jsou příjmy i výdaje ve výši
7.360,- Kč.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 dle návrhu.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
4) Žádost o poskytnutí dotace
Spokojený domov, o.p.s. poskytuje sociální péči v obci Veselá a požádala obec o poskytnutí individuální
dotace (finančních prostředků) z rozpočtu obce. Zastupitelstvo obce navrhuje dar ve výši 3.600,- Kč.
ZO schvaluje poskytnutí daru na základě darovací smlouvy ve výši 3.600,- Kč.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
5) Obecně závazná vyhláška
Obec Veselá má schválenou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu. Z důvodu změny zákona je
nutné tuto vyhlášku aktualizovat.
ZO ruší usnesení ZO 36/2019.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
6) Žádost o odprodej pozemku
Vlastník nemovitosti chaty u koupaliště ev.č. 11 požádal o odprodej pozemku p.č. 1492, k.ú. Veselá u Semil
v okolí jeho. Navrhuje různý rozsah prodeje.
ZO projednalo žádost o odprodej části pozemku p.č. 1492, k.ú. Veselá u Semil a ukládá starostovi provést
místní šetření.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
7) Různé
Velkoobjemový kontejner
Starosta obce informoval přítomné o přistavení velkoobjemového kontejneru ve Veselé a v Kotelsku.

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
V sobotu 15.5.2021 proběhne sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Přesné časy svozu budou
zveřejněny na internetových stránkách obce, vývěsních tabulích a hlášením rozhlasu.
ověřovatelé zápisu:

.....................................................
Aleš Fučík

........................................................
Zdeněk Fučík

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

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

Vyvěšeno: 23.4.2021
Sejmuto: 9.5.2021

