Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselá
ze dne 27.5.2022 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. Schválení závěrečného účtu + zpráva o výsledku hospodaření Obce Veselá za rok 2021
3. Počet členů ZO pro volební období let 2022 – 2026
4. Žádost o finanční příspěvek
5. Různé
1) Úvod, určení a schválení ověřovatelů zápisu
Veřejné zasedání ZO zahájil starosta obce Štefan Varečka, přivítal členy ZO, prohlásil zasedání za
usnášeníschopné a seznámil přítomné s projednávaným programem. Zároveň navrhl ověřovatele zápisu.
ZO schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu M. Vošvrdu a F. Hanyše.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
2) Schválení závěrečného účtu + zpráva o výsledku hospodaření Obce Veselá za rok 2021
Starosta obce seznámil přítomné se zprávou o kontrole hospodaření za rok 2021, kterou provedla Ing.
Jitka Brotzová z Krajského úřadu Libereckého kraje dne 23.2.2022.
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 2021, a to bez výhrad.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2021 sestavenou k 31.12.2021.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
3) Počet členů ZO pro volební období let 2022 – 2026
V termínu 23. – 24.9.2022 proběhnou volby do zastupitelstev obcí a je nutné stanovit počet členů v
zastupitelstvu.
ZO stanovuje počet členů zastupitelstva obce Veselá pro volební období 2022 – 2026 na 7 (sedm).
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
4) Žádost o finanční příspěvek
Služby sociální péče Tereza, Benešov u Semil požádaly o finanční dar. Tento stacionář navštěvuje sl.
Michala Cermanová. Finanční dar jsme jim dávali i v minulých letech.
ZO schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro Služby sociální péče Tereza, Benešov u Semil.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Obdrželi jsme žádost od spolku Veselské ženy, z.s. o příspěvek na tábor našich dětí, na který jezdí
pravidelně každý rok. Jedním z důvodu žádosti je i skutečnost, že se z důvodu koronavirové epidemie
dosud nekonal tradiční Babí hop, který je jediným příjmem spolku.
ZO schvaluje úhradu faktury ve výši 10.000,- Kč za částečné ubytování dětí z Veselé na Chatě U
jasanu, Špindlerův Mlýn - Labská
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
5) Různé
Rozpočtové opatření č. 1
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 1, kde jsou přesuny mezi
jednotlivými kapitolami ve výdajích.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 dle návrhu.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
ověřovatelé zápisu:

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

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

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

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