
Zápis č. 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselá 
ze dne 03.03.2023 v budově školy v Kotelsku od 19.00 hod. 

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

1. Úvod, určení a schválení ověřovatelů zápisu  
2. Projednání změny katastrální hranice k.ú. Žlábek a k.ú. Veselá u Semil 
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k.ú Veselá u Semil 
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k.ú Bítouchov u Veselé 
5. Záměr nákupu hasičského vozu 
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 Michala Vošvrdu a Františka Hanyše. 
PRO: 7   PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 
2) Projednání změny katastrální hranice k.ú. Žlábek a k.ú. Veselá u Semil 
Státní pozemkový úřad požádal o projednání změny katastrální hranice katastrálního území k.ú. Žlábek a 
k.ú. Veselá u Semil. 
Navržená změna obecní hranice mezi k.ú. Žlábek (obec Tatobity) a k.ú. Veselá u Semil (obec Veselá) řeší 
odstranění spůlnosti komunikace na katastrální hranici. Parcely z k.ú. Veselá u Semil p.p.č. 1531 a p.p.č. 
1080/1 přejdou celé do k.ú. Žlábek. Parcela z k.ú. Žlábek p.p.č. 640/3 přejde celá do k.ú. Veselá u Semil. 
ZO schvaluje uvedené změny - parcely z k.ú. Veselá u Semil p.p.č. 1531 a p.p.č. 1080/1 do k.ú. Žlábek. 
A parcela z k.ú. Žlábek p.p.č. 640/3 přejde celá do k.ú. Veselá u Semil. 
PRO: 7   PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 
3) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k.ú Veselá u Semil 
Obec Veselá obdržela návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k.ú. Veelá u Semil. 
Jedná se o pozemky p.č. 339 a 1027/1, k.ú. Veselá u Semil. V rámci rozšiřování distribuční soustavy 
připravuje ČEZ Distribuce stavbu SM, Veselá u Semil, p.č. 336/10-kNN. 
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 339 a 1027/1, 
k.ú. Veselá u Semil. 
PRO: 7   PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 
4) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k.ú Bítouchov u Veselé 
Obec Veselá obdržela návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k.ú. Bítouchov u 
Veselé. Jedná se o pozemek p.č. 43, k.ú. Bítouchov u Veselé. Jedná se o stavbu SM, Veselá, Bítouchov, 
p.č. 10. 
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 43, k.ú. 
Bítouchov u Veselé. 
PRO: 7   PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 
5) Záměr nákupu hasičského vozu 
Starosta obce informoval přítomné o záměru nákupu hasičského vozu s nerezovou nádrží a další 
hasičskou výbavou. Jedná se o starší vůz ve výborném technickém stavu, cena cca 500 000,- Kč. JPO má 
snahu si částečně peníze sehnat z dotací a sponzorských darů. 



Obsáhlá diskuse, ve které mj. zaznělo: takové auto je zbytečné; znovu to posuďte a na příštím 
zastupitelstvu předložte ekonomickou rozvahu; se zastupiteli bylo prodiskutováno, nebudeme znovu 
předkládat ke schválení; do starého auto se budou cpát peníze obce; je po celkové GO (nové 
pneumatiky, výstražné světelné zařízení vč. elektroinstalace, čerpadlo,..); udělejte anketu, jestli to lidé 
vůbec chtějí; kde se bude garážovat; vejde se do garáže hasičárny; je to posun dopředu; ………… 
ZO schvaluje záměr nákupu hasičského auta. 
PRO: 4 (Š. Varečka, Š. Formanová, A. Fučík, Z. Fučík)    PROTI: 1 (M. Vošvrda)   ZDRŽEL SE: 2 
 
……………….. – jak to vypadá s opravou mostu k rybníkům? 
starosta – komunikoval jsem s p. Hořákem z Pozemkového úřadu Semily, kdy nám sdělil, že na podzim 
loňského roku kontaktoval zpracovatele posudku společnost VANER s.r.o. Bohužel v souvislosti 
s ekonomickou krizí a válkou na Ukrajině nebyl odsouhlasen záměr na zadání veřejné zakázky. Dali jsme 
jí přednost i před cestou do Ruska. 
……………….. – na stránkách obce jsem koukal, že máte cca 8 mil. Kč zisku, mohli byste nabídnout 
spolufinancování, např. polovinu. p. starosta – rozpočet na opravu cesty a mostu je 4 mil. Kč. Nechceme 
peníze dávat do opravy mostu, když bylo dohodnuto, že se opraví ze státních peněz. 
 
 

 
Zápis vyhotoven dne: 10.03.2023  
 
Zapisovatel: Vladimíra Vávrová  
 
 
ověřovatelé zápisu: 
 
 
   
 
  .....................................................   ........................................................  
 Michal Vošvrda František Hanyš 
 
 
 
  .....................................................   ........................................................  
 Vladimíra Vávrová  Štefan Varečka 
 místostarostka obce  starosta obce 
 
 
Vyvěšeno: 10.03.2023 
Sejmuto:   27.03.2023 


