Zápis č. 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselá
ze dne 28.1.2022 v budově 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. 2021 + rozpočtové opatření č. 4
3. Schválení rozpočtu na r. 2022
4. Místní poplatky r. 2022
5. Schválení střednědobého výhledu na období 2023 - 2025
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 program jednání a ověřovatele zápisu Z. Fučíka a M. Vošvrdu.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
2) Plnění rozpočtu – r. 2021
Starosta obce seznámil přítomné s plněním rozpočtu v r. 2021.
Návrh vč. RO
plnění
příjmy
3.146.718,-4.112.952,77
výdaje
3.146.718,-2.846.833,17
financování
0,-1.266.119,60
Zároveň byli přítomni seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 4.
ZO bere na vědomí plnění rozpočtu v r. 2021 vč. rozpočtového opatření č. 4 provedené v r. 2021.
3) Rozpočet na r. 2022
Přítomní obdrželi návrh rozpočtu na r. 2022, který byl zveřejněn na úřední desce od 12.1.2022 do 28.1.2022
(viz. příloha č. 1 zápisu). Dle návrhu jsou příjmy i výdaje ve výši: 3.642.150,- Kč.
ZO schvaluje rozpočet na rok 2022 jako vyrovnaný (viz. Příloha č. 2 zápisu)
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
4) Místní poplatky r. 2022
Starosta informoval o místních poplatcích, které byly schváleny na minulém zasedání zastupitelstva obecně
závaznou vyhláškou. Kdy je výše poplatků za sběr a likvidaci odpadů 500,- Kč/osoba/rok a 500,- 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 je zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce.
ZO bere na vědomí výši poplatků v r. 2022.
5) Schválení střednědobého výhledu na období 2023 – 2025
Obec Veselá zveřejnila na úřední desce návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2023-2025 v termínu
od 12.1.2022 do 28.1.2022.
ZO schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na období let 2023 – 2025.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6) Různé
Příspěvek na tvorbu knihy
Pan PhDr. Boris Hlaváček, jednatel společnosti ASA spol. s r.o. nás požádal o příspěvek na tvorbu knihy

„Životy druhých jsou víc než můj“, která pojednává o životě jeho dědy Karla Hlaváčka.
Pokud se časově podaří knížku vydat, mělo by dojít 26.3.2022 ke křtu této knihy ve Veselé ve škole u
příležitosti 120. výročí narození Karla Hlaváčka.
ZO schvaluje poskytnutí daru ve výši 15.000,- Kč společnosti ASA spol. s.r.o., Praha na tvorbu knihy
„Životy druhých jsou víc než můj“.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Smlouva o nájmu LED světelné vánoční výzdoby
Společnost MK-mont Illuminations, se kterou jsme měli dosud uzavřenou smlouvu o nájmu vánoční
výzdoby, nám zaslala návrh smlouvy na dalších 5 let.
ZO schvaluje smlouvu o nájmu LED světelné vánoční výzdoby na období 5 let za cenu 10.000,- Kč/rok
+ DPH.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Diskuse:
p. xxxxxx – jak to vypadá s obchodem? Bude ještě otevřeno?
místostarostka – ozvali se dva zájemci.
p. xxxxxx – co se bude hradit z rozpočtu – nebytové prostory?
starosta – plechová garáž za budovou školy na hasičský žebřík, odpad apod., přestavba pošty na byty.
p. xxxxxx – kniha „Životy druhých jsou víc než můj“ je již napsaná?
starosta – ano, knížka je již napsaná

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

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

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

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

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

Vyvěšeno: 4.2.2022
Sejmuto: 21.2.2022

