
Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselá 

ze dne 17.8.2022 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. Volby do zastupitelstva obce 

3. Čerpání rozpočtu k 30.06.2022 

4. Dotace z Libereckého kraje – podpora jednotek požární ochrany obcí 

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 Š. Formanovou a A. Fučíka. 

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

 

2) Volby do zastupitelstva obce 

Starosta obce informoval přítomné o podání kandidátních listin do voleb do zastupitelstva obce, které se 

budou konat 23. a 24. září 2022. 

Byly podány dvě kandidátní listiny: Hasiči Veselá a Sdružení nezávislých kandidátů Veselá 

 

 

3) Čerpání rozpočtu a rozpočtové opatření č. 2 

Místostarostka obce seznámila přítomné s čerpáním rozpočtu k 30.6.2022, kdy příjmy byly ve výši 2.128 

tis. Kč, tj. 58,4 % a výdaje ve výši 1.222 tis. Kč, tj. 33,5 %. 

 

Rozpočtové opatření č. 2 upravuje příjmy (dotace na volby) i výdaje (také na volby) ve výši 32.000,- Kč. 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 dle návrhu. 

PRO: 7  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  

 

 

4) Dotace z Libereckého kraje – podpora jednotek požární ochrany obcí 

Zastupitelstvo schválilo na svém jednání dne 9.3.2022 podání žádostí na dotace a to: na opravu hasičské 

zbrojnice, na ochranné prostředky, na věcné prostředky. 

Dle sdělení Libereckého kraje obec Veselá obdržela všechny dotace dle podaných návrhů. 

 

 

5) Různé 

Očkování psů proti vzteklině 

Starosta obce informoval přítomné o povinném očkování psů proti vzteklině, které proběhne dne 

16.9.2022. Informace o místě a čase bude zveřejněna na plakátech na vývěsních tabulích a v místním 

rozhlase. 

 

Podání žádosti o jednorázový příspěvek 5.000,- Kč 

O jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5.000,- Kč lze žádat od září 2022 i na obecním úřadu ve Veselé.  

 



Diskuse: 

p. Pavel Hanyš – o jaké dotace bylo požádáno na Libereckém kraji a v jakých částkách. 

místostarostka obce – bylo požádáno na opravu hasičárny (rozvody vody, elektřiny, výměna oken a 

dveří), nákup ochranných prostředků požární ochrany (oblečení) a nákup věcných prostředků PO 

(radiostanice a reflektor) v jakých částkách přesně nevím, nemám u sebe žádosti. Jedná se o 60%, max. 

500.000,- Kč 

 

p. Havránerok – nesvítí světlo v horní části Kotelska, kdyby byla možnost, až se bude opravovat jinde, 

opravit i tady. 

zastupitel M. Vošvrda – zajistím opravu. 

 

 

 

ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

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

 Šárka Formanová Aleš Fučík 

 

 

 

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

 Vladimíra Vávrová  Štefan Varečka 

 místostarostka obce  starosta obce 

 

 

   
Vyvěšeno: 24.08.2022 

Sejmuto: 10.09.2022 


