
Zápis č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselá 

ze dne 9.3.2022 v budově školy v Kotelsku od 19.00 hod. 
 

 

Přítomni: V. Vávrová, Š. Formanová, A. Fučík, Z. Fučík, F. Hanyš, M. Vošvrda 

Omluveni: Š. Varečka 

Hosté: viz. příloha - Prezenční listina 

 

Program jednání: 

1. Úvod, určení a schválení ověřovatelů zápisu  

2. Schválení podání žádosti o dotaci z Libereckého kraje – podpora jednotek požární ochrany obcí 

3. Různé 

 

1) Úvod, určení a schválení ověřovatelů zápisu 

Veřejné zasedání ZO zahájila místostarostka obce Vladimíra Vávrová, přivítala hosty a členy ZO, 

prohlásila zasedání za usnášeníschopné a seznámila přítomné s projednávaným programem. Zároveň 

navrhla ověřovatele zápisu. 

ZO schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu A. Fučíka a Š. Formanovou. 

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

2) Schválení podání žádosti o dotaci z Libereckého kraje – podpora jednotek požární ochrany obcí 
Místostarostka obce seznámila přítomné s vypsaným dotačním titulem na podporu jednotek požární ochrany. 

Zastupitelé projednali jednotlivé žádosti a shodli se na podání žádostí do sekce U2 - Nákup ochranných 

prostředků požární ochrany (oblečení), U6c - Nákup věcných prostředků PO (radiostanice a reflektor) a 

U6f - Oprava hasičské zbrojnice (rozvody vody, elektřiny, výměna oken a dveří). 
Dotace je vždy ve výši 60 % max. 500 000,- Kč. 

ZO schvaluje podání žádostí o dotaci z Libereckého kraje – podpora jednotek požární ochrany obcí do 

sekce U2, U6c a U6f. Spoluúčast obce bude hrazena z finančních prostředků obce. 

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

3) Různé 

Most v Kotelsku k rybníku 

Příliv vody poničil mostní konstrukci, proto je most uzavřen. Obec nechala zpracovat od firmy VANER 

s.r.o. posudek, dle kterého je most uzavřen pro veškerý provoz. 

 

Sbírka pro pomoc Ukrajině 

Obec Veselá pořádá ve spolupráci s Městem Semily a Českým červeným křížem sbírku na pomoc 

Ukrajině. Materiální pomoc, prosím, přinášejte ve dnech neděle 13.3.2022 nebo středa 16.3.2022 v 

čase 16:00 – 18:00 do hasičárny ve Veselé. Letáky o sbírky obdrželi občané do schránek a byla rozeslány 

rozhlasem. Materiální pomoc bude odvezena do Semil. 

 

 

ověřovatelé zápisu: 

 

 

  .....................................................   ........................................................  

 Aleš Fučík Šárka Formanová 

 

 

  .....................................................   

 Vladimíra Vávrová   

 místostarostka obce  Vyvěšeno:  16.3.2022 

  Sejmuto: 2.4.2022 


