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Zápis 
 

Z 5. zasedání Obecního zastupitelstva obce Cetyně konaného dne 19. 12. 2022 od 19.00 hodin 

 

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

Václav Řezáč 

 

Jmenování ověřovatelů zápisu: Jaroslav Jonák, Jan Jonák 

Kontrola minulého usnesení: Ing. E. Fialová 

 

Program:       1) Prezence 

2) Zahájení  

3) Těžba dřeva 

4) Stočné na r. 2023 

5) Schválení dotace na zpevnění hráze obecního rybníčku v Dolcích 

6) Odměny zastupitelů 

7) Nájemné - hospoda 

8) Návrh rozpočtu na r. 2023 

9) Termíny zasedání obecního zastupitelstva 

10) Diskuse 

11) Závěr 

1) Nejdříve proběhla prezence všech zúčastněných členů OZ. 

2) Paní starostka přivítala všechny přítomné členy OZ na 5. zasedání OZ obce Cetyně a nechala 

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

3) Obecní zastupitelstvo nabízí od 1.1.2023 občanům samovýrobu dřeva v obecních lesích 

za 150,- Kč/m3. V případě samovýroby upozorňujeme, že zájemci vstupují a palivové dříví 

zpracovávají pouze v předem dohodnutých oblastech obecního lesa, a to na vlastní nebezpečí. 

Pro občany nabízíme i možnost zakoupit hotové nařezané dříví za 650,- Kč/m3 vč. dopravy. 

4) Obecní zastupitelstvo navrhlo a schválilo všemi hlasy cenu stočného na rok 2023 na 120,-

Kč/os/měsíc s platností od 1.1.2023. 

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 7.12.2022 pod č.j. 148509/2022/KUSK. 

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 017-20/2022/ZK ze dne 28.11.2022 pro 

obec Cetyně poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy ve výši 50 000,-Kč, a to 

účelově na zpevnění hráze u rybníčků v Dolcích, osazení přístupovými schody a umístění 

laviček. 

6) Obecní zastupitelstvo projednalo informaci Ministerstva vnitra ČR o aktuálních změnách  

v oblasti odměňování členů zastupitelstev ÚSC od 1.1.2023. OZ odsouhlasilo všemi hlasy výši 

odměn pro členy obecního zastupitelstva od 1.1.2023, a to:   

• starostka:   14 200,- Kč 

• místostarosta:   5 000,- Kč 

• člen zastupitelstva:  500,- Kč 

• předsedové výboru a komise:  1 000,- Kč 

7) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo všemi hlasy navýšení nájemného za pronájem 

nebytových prostor – Hospůdka na návsi na 2 000,- Kč za měsíc s platností od 1. 1. 2023. 

8) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo Návrh rozpočtu na rok 2023 jako přebytkový, kde 

na straně příjmů je částka 3 612 600,- Kč, na straně výdajů je částka 2 160 000,- Kč a částka 
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na financování je 350 000,- Kč se závazným ukazatelem třídění rozpočtové skladby 

na paragrafy. 

9) Termíny příštích zasedání OZ:  

•  9. 1.2023 od 19 hodin 

•  30. 1. 2023 od 19 hodin 

•  20. 2. 2023,od 19 hodin 

•  13. 3. 2023 od 19 hodin 

8)   Diskuse: Nebylo nic vzneseno k diskusi 

 

 USNESENÍ: č. 5 ze dne 19. 12. 2022 

- Obecní zastupitelstvo bere na vědomí samovýrobu dřeva za 150,- Kč/m3 a možnost zakoupení 

hotového nařezaného dříví za 650,- Kč/m3 vč. dopravy. 

- Obecní zastupitelstvo schvaluje cenu stočného na rok 2023 na 120,- Kč/os/měsíc s platností 

od 1.1.2023. 

- 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 7.12.2022, č.j. 148509/2022/KUSK.  

- Obecní zastupitelstvo schvaluje výši měsíčních odměn pro členy obecního zastupitelstva, výborů a 

komisí s platností od 1.1.2023, a to: starostka - 14 200,- Kč; místostarosta - 5 000,- Kč; člen 

obecního zastupitelstva - 500,- Kč; předsedové výborů a komisí: 1 000,- Kč. 

- Obecní zastupitelstvo schvaluje navýšení nájemného z nebytových prostor - Hospůdka na návsi 

na 2 000,- Kč za měsíc s platností od 1. 1. 2023. 

- Obecní zastupitelstvo schvaluje Návrh rozpočtu na rok 2023 jako přebytkový takto: celkové 

příjmy 3 612 600,- Kč; celkové výdaje 2 160 000,- Kč; financování 350 000,- Kč. Závazným 

ukazatelem rozpočtu je odvětvové třídění rozpočtové skladby na paragrafy. 

- Obecní zastupitelstvo bere na vědomí termíny příštích zasedání obecního zastupitelstva. 

 

9) Paní starostka ukončila 5. zasedání obecního zastupitelstva.  

 

10)  Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších a do nového roku 

především pevné zdraví!  

 

 

Zapsala: Jitka Olivová 

 

Starostka: Ing. Eliška Fialová 

 

Místostarosta: Jaroslav Jonák  

 

Ověřovatelé: Jaroslav Jonák, Jan Jonák 

 

 

 

Vyvěšeno:                                                                                  Sejmuto: 


