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Zápis 
 

Z 2. zasedání OZ obce Cetyně konaného dne 24. 10. 2022 od 19.00 hodin 

 

Přítomni: Ing. Elišk. Fialová, Jaroslav Jonák, Jitka Olivová, Pavel Eis, Miroslav Řezáč, Jan Jonák, 

Václav Řezáč 

 

Jmenování ověřovatelů zápisu: Jonák Jaroslav, Řezáč Miroslav 

 

Kontrola minulého usnesení: Ing. E. Fialová 

 

Program:       1) Prezence 

2) Zahájení  

3) Odměny členů zastupitelstva a dalších funkcí 

4) Jednací řád obecního zastupitelstva obce Cetyně 

5) Webové stránky obce 

6) Výlov obecního rybníku 

7) Dílčí audit 

8) Schůze OZ 

9) Diskuse 

10) Závěr 

 

1) Nejdříve proběhla prezence všech zúčastněných členů OZ 

 

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

nechala hlasovat o programu zasedání obecního zastupitelstva. Program byl všemi 

zastupiteli schválen. 

 

3) OZ projednalo a schválilo měsíční odměny členů zastupitelstva ve stejné výši, jako 

v předešlém volebním období, a to takto: 

 

starostka 12 888,- Kč 

místostarosta 4 400,- Kč 

předsedové výboru a komise 850,- Kč 

člen zastupitelstva 350,- Kč 

 

OZ projednalo a schválilo měsíčních odměny pro další funkce vykonávané pro obecní úřad, 

které jsou prováděné formou dohody o provedení práce, a to ve stejné výši, jako 

v předešlém volebním období takto:  

 

Hlavní účetní 4500,- Kč 

Údržba a kontrola ČOV 4200,- Kč 

Evidence obyvatel 760,- Kč 

Uklízečka 600,- Kč 

Kontrola a údržba obecních elektroměrů 500,- Kč 

  

 OZ projednalo a schválilo výši ročních odměn pro jmenované členy výborů a komisí od 

roku 2023, a to jednorázově ve výši 1000 Kč. 

OZ dále schválilo úhradu 70% výše měsíčního tarifu za poskytování mobilní telefonní 

služby starostce Ing. Elišce Fialové, která pro výkon své funkce využívá soukromý mobilní 

telefon. 
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4) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo všemi hlasy Jednací řád obecního zastupitelstva 

obce Cetyně. 

 

5) OZ projednalo potřebu obměny webových stránek obce Cetyně a efektivní úpravy 

elektronické úřední desky. Bude zahájen výběr vhodného dodavatele služby na zpracování 

nové podoby webových stránek včetně elektronické úřední desky. 

 

6) Výlov obecního rybníku se uskuteční v pátek 28. 10. 2022 od 8 hodin, prodej ryb bude zahájen 

od 9.00 hodin. OZ odsouhlasilo, že na každé číslo popisné obdrží občané jednoho kapra 

zdarma. 

 

7) Dílčí finanční audit obce Cetyně proběhne 2. 11. 2022 od 12 hodin na OÚ Cetyně. 

 

8) Příští zasedání OZ:  21. 11. 2022 od 19 hodin 

 

19. 12. 2022 od 19.00 hodin 

 

9)   Diskuse: V diskusi byly projednávány kulturní akce, které jsou plánované v nejbližším období, 

a to zahájení Adventu (27. 11. 2022), čerti (5.12.2022), koncert akordeonového souboru 

Harmonion (16.12.2022). 

 

 USNESENÍ: č. 2 ze dne 24. 10. 2022 

 

Obecní zastupitelstvo schválilo všemi hlasy měsíční odměny členů zastupitelstva. 

 

Obecní zastupitelstvo schválilo všemi hlasy měsíční odměny dalším funkcím vykonávaným 

pro obecní úřad formou Dohody o provedení práce. 

 

Obecní zastupitelstvo schválilo všemi hlasy výši ročních odměn pro členy výborů a komisí. 

 

Obecní zastupitelstvo schválilo všemi hlasy úhradu 70% výše měsíčního mobilního tarifu 

pro starostku obce. 

 

Obecní zastupitelstvo schválilo všemi hlasy Jednací řád obecního zastupitelstva obce Cetyně. 

 

Obecní zastupitelstvo schválilo všemi hlasy termíny příštích zasedání OZ. 

 

 

   10)   Paní starostka ukončila 2. zasedání obecního zastupitelstva.  

 
 

Zapsala: Jitka Olivová 

 

Starostka: Ing. Eliška Fialová 

 

Místostarosta: Jaroslav Jonák  

 

Ověřovatelé: Jaroslav Jonák, Řezáč Miroslav 

 

 

 

Vyvěšeno:                                                                                  Sejmuto: 


