
Zápis č. 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselá 
ze dne 27.01.2023 v budově školy ve Veselé od 19.00 hod. 

 
Přítomni: Š. Varečka, V. Vávrová, A. Fučík, Š. Formanová, M. Vošvrda 
Omluveni:  F. Hanyš, Z. Fučík 
 
Hosté: viz. příloha - Prezenční listina 
 
Program: 

1. Úvod, určení a schválení ověřovatelů zápisu  
2. Plnění rozpočtu – r. 2022 + rozpočtové opatření č. 4 
3. Schválení rozpočtu na r. 2023 
4. Místní poplatky r. 2023 
5. Výše odměn – dohody o provedení práce 

 
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 doplněným projednávaným programem. Zároveň navrhl 
ověřovatele zápisu. 
ZO schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu Michala Vošvrdu a Šárku Formanovou. 
PRO: 5   PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 
2) Plnění rozpočtu – r. 2022 
Starosta obce seznámil přítomné s plněním rozpočtu v r. 2022. 
 Návrh vč. RO plnění  
příjmy  4.204.873,80     5.102.776,86  
výdaje 4.204.873,80 3.042.133,52        
financování 0,-- 2.060.643,34 
Zároveň byli přítomni informováni, že rozpočtové opatření č. 4 nebylo nutné.  
ZO bere na vědomí plnění rozpočtu v r. 2022. 
 
3) Rozpočet na r. 2023  
Přítomní obdrželi návrh rozpočtu na r. 2023, který byl zveřejněn na úřední desce od 11.1.2023 do 
27.1.2023 (viz. příloha č. 1 zápisu). Dle návrhu jsou příjmy i výdaje ve výši: 4.405.050,- Kč. 
Nyní je již známa výše příspěvek na volby - 38.600,- Kč. O tuto částku byly tedy před schválením rozpočtu 
navýšeny příjmy i výdaje. Tzn., že předložený návrh rozpočtu ke schválení byl jako vyrovnaný ve výši 
4.443.650,- Kč. 
ZO schvaluje rozpočet na rok 2023 jako vyrovnaný (viz. příloha č. 2 zápisu) 
PRO: 5  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  
 
4) Místní poplatky r. 2023 
Starosta informoval o místních poplatcích. 
Poplatek za sběr a likvidaci odpadů činí 500,- Kč/osoba/rok a 500,- Kč/chata, chalupa/rok, 
Poplatek za psa 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.  
Poplatek za hrobové místo je od roku 2023 stanoven takto: nájemné ve výši: 5,- Kč/m2/rok, služby ve 
výši: 25,- Kč/m2/rok. Smlouvy budou uzavírány na dobu 10 let. Pokud je smlouva již uzavřena, bude 
požádáno o doplacení navýšeného poplatku za údržbu od roku 2023. 
ZO schvaluje výši poplatku za hrobové místo takto: nájemné – 5,- Kč/m2/rok, služby – 25,- Kč/m2/rok 
od r. 2023. 
PRO: 5  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  



 
5) Výše odměn – dohody o provedení práce 
Starosta obce požádal zastupitele o souhlas s uzavřením dohody o provedení práce se zastupitelem – p. 
Františkem Hanyšem a navrhl odměnu ve výši 200,- Kč/hodinu.  
ZO schvaluje souhlas (podle § 84 odst. 2 písm.p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) se vznikem 
pracovněprávního vztahu, tj. uzavření dohody o provedení práce, mezi obcí Veselá a zastupitelem 
Františkem Hanyšem za účelem výkonu správce hřbitova a schvaluje odměnu za pracovněprávní vztah 
ve výši 200,- Kč/hod. 
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 
Dále místostarostka požádala zastupitele o opětovné schválení již uzavřených dohod o provedení práce 
se zastupiteli – Štefanem Varečkou a Michalem Vošvrdou. 
ZO schvaluje souhlas (podle § 84 odst. 2 písm.p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) se vznikem 
pracovněprávního vztahu, tj. uzavření dohody o provedení práce, mezi obcí Veselá a zastupitelem 
Štefanem Varečkou za účelem výkonu odborného lesního hospodáře v obecních lesích a schvaluje 
odměnu za pracovněprávní vztah ve výši 200,- Kč/hod. 
PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (Štefan Varečka)  
 
ZO schvaluje souhlas (podle § 84 odst. 2 písm.p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) se vznikem 
pracovněprávního vztahu, tj. uzavření dohody o provedení práce, mezi obcí Veselá a zastupitelem 
Michalem Vošvrdou za účelem údržby a oprav veřejného osvětlení a schvaluje odměnu za 
pracovněprávní vztah ve výši 200,- Kč/hod. 
PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (Michal Vošvrda)  
 
Dále starosta požádal zastupitele o souhlas s navýšením odměny paní účetní Iloně Šafaříkové a to ve výši 
10.000,- Kč/měsíc. 
ZO schvaluje výši  odměny 10.000,- Kč/měsíc pro účetní obce Ilonu Šafaříkovou. 
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 3.2.2023  
Zapisovatel: Vladimíra Vávrová  
 
 
ověřovatelé zápisu: 
 
 
   
  .....................................................   ........................................................  
 Michal Vošvrda Šárka Formanová 
 
 
 
  .....................................................   ........................................................  
 Vladimíra Vávrová  Štefan Varečka 
 místostarostka obce  starosta obce 
 
 
Vyvěšeno: 03.02.2023 
Sejmuto:   20.02.2023 


