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Zápis   
   

z 8. zasedání Obecního zastupitelstva obce Cetyně konaného dne 20. 2. 2023 od 19.00 hodin 

Přítomni: Ing. Eliška Fialová, Jaroslav Jonák, Jitka Olivová, Miroslav Řezáč, Jan Jonák, 

Václav Řezáč   

Omluveni: Pavel Eis 

Jmenování ověřovatelů zápisu: Miroslav Řezáč, Jaroslav Jonák   

Kontrola minulého usnesení: Ing. Eliška Fialová  

 Program: 1)   Prezence   

2) Zahájení    

3) Přezkoumání hospodaření obce za r. 2022 

4) Rozpočtové opatření č. 1/2023 

5) Žádost o odkup pozemku – Kutilovi 

6) Žádost o finanční příspěvek na činnost mladých hasičů SDH Bohostice 

7) Veřejné osvětlení 

8) Výroba webových stránek 

9) Přeložka elektrického kabelu 

10) Dětský karneval 

11) Diskuse   

12) Závěr   

 

1) Nejdříve proběhla prezence všech zúčastněných členů obecního zastupitelstva.   

2) Paní starostka přivítala všechny přítomné členy zastupitelstva na 8. zasedání OZ obce Cetyně a 

nechala hlasovat o programu zasedání obecního zastupitelstva. Program byl všemi zastupiteli 

schválen.   

3) Paní starostka informovala obecní zastupitelstvo o výsledku Finančního přezkoumání hospodaření 

obce Cetyně za rok 2022 s konečným výsledkem bez závad. 

4) Paní starostka seznámila obecní zastupitelstvo se zněním Rozpočtového opatření č. 1/2023 a 

nechala hlasovat o jeho schválení. 

5) Manželé Kutilovi podali na OÚ žádost o odkup obecního pozemku parc.č. 909/1 v k.ú. Cetyně o 

výměře 500 m2. Obecní zastupitelstvo projednalo došlou žádost a rozhodnutí o prodeji prozatím 

odložilo. 

6) SDH Bohostice zaslal žádost o finanční příspěvek na činnost mladých hasičů. Obecní 

zastupitelstvo schválilo všemi hlasy příspěvek v částce 3 000,- Kč. 

7) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo výměnu stávajícího veřejného osvětlení za LED  

     osvětlení. Výměna hlavic za úspornou variantu bude provedena svépomocí. 

8) Obecní zastupitelstvo projednalo zaslanou cenovou nabídku a grafický návrh na nové webové 

stránky obce zpracovaný firmou Galileo. Obecní zastupitelstvo cenovou nabídku a zpracování 

nového webu firmou Galileo schválilo. 

9) ČEZ, a.s., Vodní stavby zahájí v týdnu od 27. 2. 2023 přípravné práce na přeložku kabelu 10 kV 

Orlík – Milín. 

10) Dětský karneval se uskuteční v neděli 19. 3. 2023 od 14.00 h v Hospůdce Na návsi. 
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Diskuse: Nebylo nic vzneseno k diskusi.   

 

   

 USNESENÍ: č. 8 ze dne 20. 2. 2023   

• Obecní zastupitelstvo bere na vědomí výsledky Přezkoumání hospodaření obce Cetyně za 

rok 2022 s konečným výsledkem bez závad. 

• Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2023. 

• Obecní zastupitelstvo bere na vědomí žádost o odkup obecního pozemku manželů Kutilových. 

• Obecní zastupitelstvo projednalo žádost SDH Bohostice na činnost mladých hasičů a schválilo 

finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč. 

• Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo výměnu stávajícího veřejného osvětlení za LED 

osvětlení svépomocí. 

• Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo výrobu webových stránek od firmy GALILEO. 

• Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zahájení přípravných prací na přeložku kabelu 10 kV Orlík 

– Milín, práce budou zahájeny v týdnu od 27. 2. 2023. 

• Obecní zastupitelstvo bere na vědomí uskutečnění dětského karnevalu, který se bude konat 

v neděli 19. 3. 2023 od 14.00 hodin. 

 

12) Paní starostka ukončila 8. zasedání obecního zastupitelstva.    

   
V Cetyni dne 21. 2. 2023   

 

Zapsala: Jitka Olivová   

Starostka: Ing. Eliška Fialová   

Místostarosta: Jaroslav Jonák    

Ověřovatelé: Miroslav Řezáč, Jaroslav Jonák   

 

 

Vyvěšeno:                                                                                  Sejmuto:   

 


