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Obec Cetyně 

Zastupitelstvo obce Cetyně 

 

 

Zápis 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Cetyně, 

konaného dne 14. 10. 2022, od 18.00 hodin. 
 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Cetyně (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 

v 18.00 hodin dosavadním starostou obce p. Václavem Řezáčem (dále jako „předsedající“). 

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu 

s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), v platném znění, konalo 

do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo 

hlasování (lhůta uplynula dne 7. 10. 2022 do 16.00 hodin, žádný návrh nebyl podán). 

Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Cetyně 

zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 6. 10. do 14. 10. 2022. 

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva 

konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů 

zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

Noví členové zastupitelstva složili slib, který potvrdili svým podpisem. Žádný člen 

zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Eise Pavla a p. Jonáka Jana a zapisovatelem 

pí. Olivovou Jitku.  

 

Program:  
1) Volba starosty a místostarosty 

 určení způsobu volby 

 volba starosty 

 volba místostarosty 

 

2) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

 volba předsedy finančního výboru 

 volba předsedy kontrolního výboru 

 

3) Zřízení kulturní komise - kulturní akce, lidové tradice 

 volba předsedy kulturní komise 

 

4) Zřízení komise pro životní prostředí - odpady, skládky 

 volba předsedy komise pro životní prostředí 

 

5) Diskuse 
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Bod 1) – volba starosty a místostarosty 

 

Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako neuvolněná 

ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny a návrh byl přijat všemi hlasy. 

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty: 

Předsedající a zastupitelstvo odhlasovalo všemi hlasy, že volba starosty a 

místostarosty bude probíhat veřejně zvednutím ruky. 

 

Volba starosty (neuvolněná funkce): 

 Navržen byl jeden kandidát, a to Ing. Fialová Eliška. Hlasovalo se pro jednoho 

kandidáta na starostu, Ing. Fialovou Elišku, která byla zvolena 6ti hlasy starostkou, 1 člen 

zastupitelstva se zdržel hlasování. Ing. Fialová Eliška svoje jmenování přijala. 

 

Volba místostarosty: 

 Navržen byl jeden kandidát, a to pan Jonák Jaroslav. Hlasovalo se pro jednoho 

kandidáta na místostarostu, pana Jonáka Jaroslava, který byl zvolen 6ti hlasy, 1 člen 

zastupitelstva se zdržel hlasování. Pan Jonák Jaroslav svoje jmenování přijal. 

 

Bod 2) – Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 

 Zastupitelstvo odhlasovalo, že oba výbory budou mít 3 členy, předsedou výboru bude 

zvolen člen zastupitelstva a zbývající 2 členové budou po dohodě dosazeni z řad občanů obce 

Cetyně. 

 

Finanční výbor: 

 Navržen byl jeden kandidát, a to pan Řezáč Václav, který byl zvolen 6ti hlasy, 1 člen 

zastupitelstva se zdržel hlasování. 

 

Kontrolní výbor: 

 Navržen byl jeden kandidát, a to pan Eis Pavel, který byl zvolen 6ti hlasy, 1 člen 

zastupitelstva se zdržel hlasování. 

 

Bod 3) – Zřízení kulturní komise 
 

 Navržen byl jeden kandidát, a to pan Řezáč Miroslav, který byl zvolen 6ti hlasy, 1 člen 

zastupitelstva se zdržel hlasování. 

 

Bod 4) – Zřízení komise pro životní prostředí 

 

 Navržen byl jeden kandidát, a to pan Jonák Jan, který byl zvolen 6ti hlasy, 1 člen 

zastupitelstva se zdržel hlasování. 

  

Bod 5) – Diskuse  
 

 Nebylo nic vzneseno. 
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Usnesení OZ z ustavujícího zasedání ze dne 14. 10. 2022: 

 

 

Obecní zastupitelstvo zvolilo starostu obce Cetyně Ing. Fialovou Elišku. 

Obecní zastupitelstvo zvolilo místostarostu obce Cetyně pana Jonáka Jaroslava. 

Obecní zastupitelstvo zvolilo předsedu finančního výboru pana Řezáče Václava. 

Obecní zastupitelstvo zvolilo předsedu kontrolního výboru pana Eise Pavla. 

Obecní zastupitelstvo zvolilo předsedu komise pro životní prostředí pana Jonáka Jana. 

Obecní zastupitelstvo zvolilo předsedu kulturní komise pana Řezáče Miroslava. 

 

 

Další zasedání obecního zastupitelstva obce Cetyně se uskuteční dne 24. 10. 2022 od 19.00 

hodin. 

 

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 

 

 

Zapsala: Olivová Jitka 

 

 

 

Starosta: Ing. Fialová Eliška 

 

Místostarosta: Jonák Jaroslav 

 

Ověřovatelé zápisu: Jonák Jan, Eis Pavel 

                                               

 

 

  


