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Zápis 
 

Z 3. zasedání Obecního zastupitelstva obce Cetyně konaného dne 20. 11. 2022 od 19.00 hodin. 

 

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

Václav Řezáč 

 

Jmenování ověřovatelů zápisu: Eis Pavel, Řezáč Václav 

Kontrola minulého usnesení: Ing. Eliška Fialová 

 

Program:       1) Prezence 

2) Zahájení  

3) Dílčí přezkoumání hospodaření obce Cetyně 

4) Návrh Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti 

5) Oznámení o poskytnutí dotace Středočeského kraje na rozvoj obcí do 2000 

obyvatel 

6) Stočné na r. 2023 

7) Rozpočtové opatření č. 9/2022 

8) Svoz komunálních odpadů v roce 2023 

9) Veřejná schůze obce Cetyně 

10) Zahájení Adventu 

11) Diskuse 

12) Závěr 

 

1) Nejdříve proběhla prezence všech zúčastněných členů OZ. 

 

2) Paní starostka přivítala všechny přítomné členy OZ na 3. 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 dílčího přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2022, které proběhlo dne 2.11.2022 na OÚ Cetyně. 

 

4) Obecní zastupitelstvo projednalo doručený návrh Smlouvy o zajišťování a financování 

dopravní obslužnosti mezi IDSK Středočeský kraj a obcí Cetyně. 

 

5) Obecní zastupitelstvo projednalo doručené Oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva 

Středočeského kraje o poskytnutí dotace na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova ze dne 7.11.2022 pod č.j. 

135218/2022/KUSK. 

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 038-19/2022/ZK ze dne 31.10.2022 

pro obec Cetyně poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy ve výši 150 000,-

Kč, a to účelově na pořízení multifunkčního zahradního traktoru s příslušenstvím. 

 

6) Obecní zastupitelstvo projednalo možnost zvýšení ceny stočného na rok 2023 z důvodu 

zvyšujících se nákladů na energie. OZ odsouhlasilo všemi hlasy navýšení stočného na 120,-Kč 

za osobu a měsíc s účinností od 1.1.2023. 

 

7) Starostka obce seznámila obecní zastupitelstvo se zněním Rozpočtového opatření č. 9/2022. 

 

8) Obecní zastupitelstvo projednalo možnosti úspory za odvoz komunálních odpadů. Na základě 



2/2 

 

průzkumu veřejného mínění občanů se OZ všemi hlasy usneslo na zrušení kombinovaného 

režimu vývozů komunálního odpadu. Na rok 2023 bude možné objednat režim čtrnáctidenní či 

měsíční dle volby, kterou občané závazně nahlásili na OÚ ve stanoveném termínu. Občané, 

kteří měli v roce 2022 zvolen režim kombi a nově zvolenou četnost na OÚ nenahlásili, budou 

mít na rok 2023 objednanou známku se 14-denní četností vývozu. 

 

9) Veřejná schůze obecního zastupitelstva obce Cetyně se bude konat dne 25. 11. 2022 

od 18:00 hodin v místní Hospůdce na Návsi. 

 

10) Zahájení Adventu se uskuteční v neděli 27. 11. 2022 od 17.00 hodin na návsi, kde bude 

slavnostní rozsvícení vánočního stromku. 

 

11) Diskuse:  

V diskusi byly projednávány kulturní akce, které jsou plánované v nejbližším období, a to:  

• Mikulášská nadílka, která bude pořádána formou „pekla“ v bývalém Motorletu (5.12.2022) 

• Koncert akordeonového souboru v Hospůdce na návsi dne 16.12.2022. 

 

 USNESENÍ: č. 3 ze dne 20. 11. 2022 

 

1. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce 

Cetyně. Obecní zastupitelstvo přijímá opatření ze Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření 

obce Cetyně ze dne 2.11.2022, a to povinnost odeslání písemné zprávy o přijetí opatření 

k nápravě chyb a nedostatků v zákonné lhůtě přezkoumávajícímu orgánu. 

2. Obecní zastupitelstvo přijímá návrh Smlouvy o zajišťování a financování dopravní 

obslužnosti mezi IDSK a obcí Cetyně. 

3. Obecní zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace dle Oznámení o rozhodnutí o poskytnutí 

dotace na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 

Fondu obnovy venkova ze dne 7.11.2022, č.j.135218/2022/KUSK. 

4. Obecní zastupitelstvo schválilo všemi hlasy navýšení stočného na 120,- Kč za osobu a měsíc 

od 1.1.2023. 

5. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 9/2022. 

6. Obecní zastupitelstvo schválilo všemi hlasy zrušení kombinovaného režimu vývozu 

komunálního odpadu v roce 2023 a ponechání pouze čtrnáctidenní a měsíční četnosti 

vývozů. 

7. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí konání Veřejné schůze obce Cetyně. 

 

 

 12)   Paní starostka ukončila 3. zasedání obecního zastupitelstva.  

 
 

Zapsala: Jitka Olivová 

 

Starostka: Ing. Eliška Fialová 

 

Místostarosta: Jaroslav Jonák  

 

Ověřovatelé: Eis Pavel, Řezáč Václav 

 

 

 

Vyvěšeno:                                                                                  Sejmuto: 


