
1/2 

 

Zápis 
 

ze 6. zasedání Obecního zastupitelstva obce Cetyně konaného dne 9. 1. 2023 od 19.00 hodin 

 

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

                Václav Řezáč 

 

Hosté: Ing. Václav Hrubý 

 

Jmenování ověřovatelů zápisu: Miroslav Řezáč, Pavel Eis 

 

Kontrola minulého usnesení: Ing. Eliška Fialová 

 

Program:       1) Prezence 

2) Zahájení  

3) Zpráva o hospodaření a těžbě v obecních lesích 

4) Svoz komunálního odpadu 

5) Žádost o finanční příspěvek SDH okrsku č. 6 

6) Žádost o finanční příspěvek 15 000,- Kč SDH Cetyně 

7) Navýšení minimální mzdy 

8) Přezkoumání závěrečného účtu za rok 2022 

9) Faktury 

10) Oprava usnesení č.5 ze dne 19.12.2022 

11) Diskuse 

12) Závěr 

 

1) Nejdříve proběhla prezence všech zúčastněných členů OZ 

 

2) Paní starostka přivítala všechny přítomné členy zastupitelstva na 6. zasedání OZ obce Cetyně a 

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

schválen. 

 

3) Ing. Václav Hrubý seznámil obecní zastupitelstvo s hospodařením v obecních lesích za 

uplynulý rok, plánem těžby a prodeje dřeva v obecních lesích v lednu 2023 a o organizačních 

záležitostech ve věci lesního hospodářství.   

 

4) Obecní zastupitelstvo projednalo návrh Přílohy č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Cetyně 

č. 2/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. V příloze č. 

2 jsou uvedeny výše poplatků za svoz komunálního odpadu na rok 2023, jejichž výše byla 

stanovena na základě Cenové nabídky svozu odpadů pro obec Cetyně na rok 2023 od firmy 

Technické služby Příbram ze dne 20.12.2022 a individuálně zvolené četnosti vývozu nádob na 

komunální odpad takto: 

• 14-denní režim svozů   2 350,- Kč 

• měsíční režim svozů   1 050,- Kč 

• chataři bez vlastní nádoby (Hatě) 1 150,- Kč 

Termín úhrady poplatku je do konce února 2023. 

 

5) SH ČMS - okrsek č. 6 - Bohostice zaslal dne 2.1.2023 žádost o uvolnění finančního příspěvku 

z rozpočtu obce na činnost okrsku č. 6 – nákup pohárů na okrsková cvičení, pořádání 

sportovního dne, pořádání plesu a další činnosti okrsku. Obecní zastupitelstvo navrhlo a 

odsouhlasilo všemi hlasy jednorázový příspěvek v částce 5 000,- Kč. 
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6) JSDH Cetyně požádala volnění finančního příspěvku z rozpočtu obce ve výši 15 000,- Kč na 

svou celoroční činnost. OZ schválilo uvolnění finanční příspěvku všemi hlasy. 

7) Obecní zastupitelstvo projednalo navýšení minimální mzdy na 103,8 Kč/hod s účinností od 

1.1.2023 dle nařízení vlády ČR č. 465/2022 Sb, kterým došlo ke změně nařízení vlády ČR 

č. 567/2006 Sb. („o minimální mzdě“) Na základě platného nařízení bude upravena výše 

měsíční odměny pro některé funkce vykonávané pro obecní úřad formou dohody o provedení 

práce, a to „Evidence obyvatel“ (770 Kč/měsíc), „Uklízečka“ (660 Kč/měsíc) a „Kontrola a 

údržba obecních elektroměrů“ (550 Kč/měsíc). 

8) Přezkoumání závěrečného účtu obce Cetyně za rok 2022 se uskuteční dne 20. 2. 2023 v 7:30 

hodin v kanceláři OÚ. 

9) Obec zaplatí tyto faktury:  

• Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n. Labem: 762,30 Kč (rozbor vody ČOV)           

10) Oprava usnesení č. 5 ze dne 19.12.2022 – na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor 

mezi obcí Cetyně a paní Zdenou Havelkovou ze dne 3.5.2021 je pronajímatel o plánovaném 

navýšení nájmu povinen nájemce informovat nejpozději tři měsíce před zvýšením. Z toho 

důvodu bude nájemné navýšeno na 2000 Kč/měsíc s platností od 1.4.2023. 

11) Diskuse: Nebylo nic vzneseno k diskusi. 

 

 USNESENÍ: č. 6 ze dne 9. 1. 2023 

• Obecní zastupitelstvo bere na vědomí těžbu a prodej dřeva v obecních lesích v období ledna 

2023. 

• Obecní zastupitelstvo schvaluje Přílohu č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Cetyně č. 2/2022 

o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.  

• Obecní zastupitelstvo schvaluje uvolnění finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč pro SH ČMS 

– okrsek č. 6 – Bohostice. 

• Obecní zastupitelstvo schvaluje uvolnění finančního příspěvku ve výši 15 000,- Kč pro JSDH 

Cetyně. 

• Obecní zastupitelstvo bere na vědomí nařízení vlády ČR č. 465/2022 Sb. o minimální mzdě a 

schvaluje upravenou výši měsíčních odměn pro funkce „Evidence obyvatel“ (770 Kč/měsíc), 

„Uklízečka“ (660 Kč/měsíc) a „Kontrola a údržba obecních elektroměrů“ (550 Kč/měsíc) 

s účinností od 1.1.2023.  

• Obecní zastupitelstvo bere na vědomí termín závěrečného přezkoumání hospodaření obce za 

rok 2022 (20. 2. 2023 od 7:30 hodin v kanceláři OÚ). 

• Obec zaplatí tyto faktury: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n. Labem, 762,30 Kč (rozbor vody 

ČOV). 

• Oprava usnesení č. 5 ze dne 19.12.2022 – Obecní zastupitelstvo schvaluje navýšení nájemného 

z nebytových prostor - Hospůdka na návsi na 2000,- Kč za měsíc splatností od 1. 4. 2023.           

 

12) Paní starostka ukončila 6. zasedání obecního zastupitelstva.  

 

V Cetyni dne 10.1.2023 

 

Zapsala: Jitka Olivová 

Starostka: Ing. Eliška Fialová 

Místostarosta: Jaroslav Jonák  

Ověřovatelé: Miroslav Řezáč, Pavel Eis 

 

Vyvěšeno:                                                                                  Sejmuto: 


