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Zápis 

 

 

ze 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Cetyně (veřejná schůze) konaného dne 

25.11.2022 od 18:00 hodin. 

 

 

Přítomni: Ing. Eliška Fialová, Jaroslav Jonák, Jitka Olivová, Pavel Eis, Jan Jonák, Václav 

Řezáč, Miroslav Řezáč 

 

Jmenování ověřovatelů zápisu: Jan Jonák, Miroslav Řezáč 

 

Kontrola minulého usnesení: Václav Řezáč 

 

 

Program:         1)  Prezence 

2) Zahájení 

3) Akce v uplynulém období uskutečněné a dokončené 

4) Akce v současné době rozpracované 

5) Akce plánované 

6) Informace předsedy komise ŽP -  třídění odpadů 

7) Svoz komunálního odpadu 

8)  Informace předsedy kulturní komise o plánovaných společensko-kulturních 

     akcí do konce roku 2022 

9)  Diskuse 

                      10)  Závěr a ukončení schůze 

 

 

 

1) Nejdříve proběhla prezence všech zúčastněných členů obecního zastupitelstva a občanů 

obce Cetyně. 

 

2) Zahájení 

Paní místostarostka Ing. E. Fialová přivítala všechny přítomné členy OZ a občany obce  

na 4. zasedání OZ obce Cetyně a  nechala hlasovat o předneseném programu zasedání 

obecního zastupitelstva. Program byl všemi zastupiteli schválen. 

 

3) Paní starostka seznámila občany s uskutečněnými akcemi v uplynulém období: 

- Zbudované hnízdo na tříděný odpad 

- Renovace a úprava pergoly u hospody (nová dlažba a dřevěné obložení) 

- Rozšíření kanalizace v loňském roce v části obce na „Hořejškách“ 

 

4) Paní starostka seznámila občany s rozpracovanými akcemi a letos dokončenými 

- Letos byla dokončena stavba nových rybníčků v „Dolcích“, obec získala 

na rybníčky dotace z MZem. 

- OZ zahájilo přípravu nových webových stránek. 

- Obecní zastupitelstvo pořídí víceúčelový traktůrek, který bude financován z dotace 

Středočeského kraje. 

 

5) Paní starostka informovala občany s plánovanými akcemi: 
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- Rozšíření veřejného osvětlení na neosvětlených okrajích obce.  

- Obec plánuje opravu místní komunikace na Hatě a bude opakovaně žádat o dotaci. 

- Obec příští rok plánuje zadat vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci 

objektu čp. 11. 

 

6) Pan Jan Jonák informoval občany o zajišťování a možnosti třídění odpadů: 

-     v roce 2021 bylo vybudováno hnízdo na nádoby na tříděný odpad; 

-     skládka bioodpadu – co tam patří a co ne; 

-     skládka  stavební sutě a materiálu; 

-     skládka dřevěného odpadu (kopec na „Čarodějnicích“); 

-     skládka železného odpadu, jejíž svoz a likvidaci zajišťuje obec ve spolupráci se 

členy SDH Cetyně. 

 

7) Svoz komunálního odpadu v roce 2023: 

           -     paní starostka informovala občany o plánovaném vývozu komunálního odpadu 

v příštím roce a předpokládaných cenách; 

           -     svoz KO bude v příštím roce pouze se 14-ti denní a měšíční četností; 

           -     svoz pro chataře; 

           -     odvoz a likvidaci tříděného odpadu a svoz nebezpečného odpadu bude nadále plně 

hrazena z rozpočtu obce. 

 

8) Pan Miroslav Řezáč seznámil občany s proběhlými a plánovanými kulturními a 

společenskými akcemi: 

- v říjnu se uskutečnil úspěšně výlov obecního rybníku; 

- 27. 11. 2022 od 17.00 hodin se uskuteční zahájení Adventu; 

- 5. 12. 2022 proběhne mikulášská nadílka (letos se uskuteční v Pekle); 

- 16. 12. 2022 od 18.00 hodin začíná koncert akordeonového souboru Harmonion; 

- 27. 12. 2022 od 18.00 hodin se uskuteční valná hromada SDH Cetyně; 

V příštím roce obecní zastupitelstvo plánuje zorganizovat dětský maškarní bál, 

oslavu MDŽ, stavení Máje, pálení čarodejnic, autobusový výlet pro děti i dospělé. 

 

9) Diskuze 

           -  pan Jaroslav Jonák ml. poděkoval bývalému starostovi Václavu Řezáčovi za 

mnohaletou obětavou práci pro obec. 

               

 

10) Paní starostka ukončila veřejnou schůzi.  

      

   

Zapsala: Jitka Olivová dne 2.12.2022 

 

Starostka: Ing. Eliška Fialová 

 

Místostarosta: Jaroslav Jonák 

 

Ověřovatelé: Jan Jonák, Pavel Eis 

 

 

 

Vyvěšeno:                                                                                  Sejmuto: 


