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Informační občasník

Slovo úvodem …
Připadá mi důležité informovat
občany o tom, co se změní, nebo
naopak zůstane při starém v roce
2018. Proto ještě malé ohlédnutí i
za rokem 2017.
Konaly se různé kulturní akce, děti
pouštěly draky, kulturní výbor naší obce rozdával punč a guláš
o prvním adventním víkendu a čertík se svou partou roznášel
drobnosti, které jsme za obec nakoupili.
V roce 2018 nás v obci snad čekají dvě větší akce s vodou, a to
výstavba úpravny vody u velkého vrtu a zvětšení vodojemu, aby
se nestávalo, že se nestíhá plnit.
V lednu byla zkolaudována nová část vodovodu, postupně se
budou připojovat jednotlivé nemovitosti.
Čekají nás dvoje volby – prezident v lednu a volba našich
zastupitelů na podzim.
Přeji všem moc krásný, pohodový a úspěšný rok 2018, jen samé
dobré zprávy …
Alena Sladká

1

KULTURA

Pouštění draků – podzim 2017
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Jarmark 2017
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Čerti 2017
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Poděkování: (příspěvek p. Procházková)
Milí spoluobčané, děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli
v minulém roce zabezpečit mimo jiné např. Dětský den, Drakiádu, ale i
rozsvícení vánočního stromku a Mikulášskou nadílku.
Děkujeme též za upečení vánočního cukroví, které se rozdávalo zdarma a
to od p. Nelibové J. a paní Nejedlé E. – moc všem chutnalo.
Stejné díky za postavení stánků a darování vánočního stromku od rodiny
Hricáků. Prostě velké díky všem, VŠEM!

Přejeme Vám do nového roku hlavně hodně, hodně zdraví a spokojenost.
V roce 2018 na shledanou
Kulturní výbor

INFORMACE Z ÚŘADU

Odpady
SBĚRNÝ DVŮR
- Nemá pevnou otevírací dobu, pokud potřebujete něco odevzdat, je
nutné se domluvit s panem místostarostou, který s vámi na sběrný
dvůr zajede.
PNEUMATIKY SE ODEVZDÁVAJÍ DO

AUTOSERVISU!

Poplatky
Zastupitelé nezměnili výši a podmínky pro poplatky na rok 2018, proto
zůstává vše tak, jako v roce 2017:
Odpad – chalupáři – 750 Kč / rekreační objekt
- občané – 600 Kč / občan
Psi – první pes důchodci – 50 Kč / rok
- další pes důchodci – 100 Kč každý další pes / rok
- první pes nedůchodci – 100 Kč / rok
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- další pes nedůchodci – 200 Kč každý další pes / rok
Vodné – cena vody pro rok 2018 bude stanovena v lednu nebo v únoru na
zastupitelstvu obce (musí se počítat každý rok, a to podle nákladů
v předchozím roce)
Telefony zůstávají stejné, bližší info na OÚ u mě.
Účet obce pro platby: 15628431/0100

Zastupitelstvo
Zasedání zastupitelstva se bude konat 30. 1. 2018 od 17:00 hodin na
Obecním úřadě.
Z minulého zasedání:

Přijato usnesení č. 01-11/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 1662/2 v k.ú. Veselé za cenu 50 Kč/m2.
Přijato usnesení č. 02-11/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 328/1 o výměře 1665 m2 v k.ú.
Veselé.
Přijato usnesení č. 03-11/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 50/1 o výměře 1849 m2 v k.ú. Veselé.
Přijato usnesení č. 04-11/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p.p. č. 1184/1 o výměře 721 m2 v k.ú. Veselé.
Přijato usnesení č. 05-11/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020, který je uveden v příloze.
Přijato usnesení č. 06-11/2017:
I.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Veselé pro rok 2018 jako vyrovnaný, závazné
ukazatele jsou jednotlivé paragrafy.
II.
Zastupitelstvo obce schvaluje předběžnou rozpočtovou změnu: rozpočtové opatření č. 1
k rozpočtu na rok 2018 pro operace, které vzniknou za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 bez
určení konkrétní výše částky pro tyto rozpočtové změny. Přijetí a realizace účelově poskytnutých
dotací na volby v roce 2018.
Přijato usnesení č. 07-11/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny takto: pro předsedu výboru 2459 Kč/měsíc, člena výboru 2049
Kč/měsíc a zastupitele 1230 Kč/měsíc.
Přijato usnesení č. 08-11/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro neuvolněného starostu 20000 Kč/měsíc.
Přijato usnesení č. 09-11/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s Ústeckým krajem na investiční dotaci ve výši 1079900 Kč
k realizaci projektu Rozšíření vodovodní sítě v obci Veselé s termínem ukončení realizace projektu 28. 2.
2018.
Přijato usnesení č. 10-11/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.5, která je přílohou zápisu. Změnou nedošlo k navýšení
finančních prostředků
Přijato usnesení č. 11-11/2017:
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 10-10/2017 ze dne 28. 11. 2017
Přijato usnesení č. 12-11/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy p. Pacovským na projekt zvětšení vodojemu v obci Veselé
za cenu 156090 Kč včetně DPH.
Přijato usnesení č. 13-11/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě s firmou AVE CZ o prodloužení stávající smlouvy
na systém odpadového hospodářství v obci Veselé do 31. 12. 2018.
Přijato usnesení č. 14-11/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě s firmou AVE CZ o navýšení cen za služby v roce
2018 o inflaci.
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Upozornění!!!

Doporučuji všem zřídit si přístup do Vodafone samoobsluhy, abyste měli
své telefony pod kontrolou. V samoobsluze si můžete blokovat ostatní
služby, vidíte přehled o své útratě, o vyčerpaném objemu dat, atd.
Přístup si zřídíte u mě na Obecním úřadě.

Nejbližší akce:
1. 2. 2018 Haprdáns – divadelní hra – Dům kultury Česká Kamenice
3. 2. 2018 – Markvartická okurka – soutěž o nejchutnější zavařené
nakládačky
10. 2. Masopustní zábava Trianglu Markvartice

Rubrika citátů:
„Nejhorší srážka v životě je srážka s blbcem. Blbce nikdy
neusvědčíte z blbství. Z takové srážky vyjdete vždycky jako
největší blbec pod sluncem. „
Jan Werich

Kontakt:
Obec a Obecní úřad Veselé
úřední doba: pondělí a středa 7:30-16:30 tel. 412 585 275, 775 854 331
stránky www.obec-vesele.cz
e-mail: vesele@volny.cz
Starosta: úřední doba - pondělí 15:00-17:00,
tel. 775 854 332,starosta@obec-vesele.cz

Místostarosta: pondělí a středa 7:30-16:30
tel. 721 782 632, starosta@obec-vesele.cz
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