ZÁPIS
ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Cetenov, konaného dne
06.09.2022 od 17.30 hodin na Obecním úřadě Cetenov v Hrubém Lesnově
Bod 1. programu: Zahájení zasedání a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starostka obce Petra Šulcová zahájila zasedání Zastupitelstva obce Cetenov (dále jen
„zasedání“) v 17:30 hodin. Přivítala přítomné členy zastupitelstva obce Cetenov (dále jen
„členy ZO“) na zasedání a rovněž přítomné občany.
Informovala o tom, že pozvánka byla řádně vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu dne
29.08.2022.
Starostka obce z prezenční listiny (viz příloha) konstatovala, že jsou přítomni 4 členové ZO,
tzn. zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přítomni: Petra Šulcová, Helena Kováčová, Ivana Najmanová, Václav Ulrych.
Omluvena: Klára Nováková.
Starostka obce navrhla zapisovatelku zápisu paní Helenu Kováčovou a ověřovatele zápisu paní
Ivanu Najmanovou a pana Václava Ulrycha.
Starostka obce dala o tomto návrhu hlasovat.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Cetenov určuje zapisovatelkou zápisu paní Helenu Kováčovou a
ověřovatele zápisu paní Ivanu Najmanovou a pana Václava Ulrycha.
Výsledek hlasování:
Pro 4 (Šulcová P., Kováčová H., Najmanová I., Ulrych V.)
Proti 0
Zdrželi se 0

Usnesení č. 38/2022 bylo přijato.
Bod 2. programu: Schválení programu
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu zasedání (dále jen „program“).
Návrh programu:
1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Rozpočtové opatření č. 3/2022
4. Informace
5. Diskuse
Starostka obce dala o návrhu programu hlasovat.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání.
Výsledek hlasování
Pro 4 (Šulcová P., Kováčová H., Najmanová I., Ulrych V.)
Proti 0
Zdrželi se 0

Usnesení č. 39/2022 bylo přijato.
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Bod 3. programu: Rozpočtové opatření č. 3/2022
Starostka obce předala slovo účetní obce, která odůvodnila rozpočtové opatření č. 3/2022.
Starostka obce zahájila hlasování.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Cetenov schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2022 ve výši příjmová
část 38.420,- Kč a výdajová část 38.420,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 4 (Šulcová P., Kováčová H., Najmanová I., Ulrych V.)
Proti 0
Zdrželi se 0

Usnesení č. 40/2022 bylo přijato.
Bod 4. programu: Informace
Starostka seznámila přítomné s níže uvedenými informacemi:
- Na Krajský úřad Libereckého kraje byla zaslána žádost o prodloužení dotace na opravu
komunikace na Těšnově. Krajské zastupitelstvo bude rozhodovat o schválení prodloužení
dotace, což by snad neměl být problém. Termín prodloužení byl stanoven do 31.12.2023.
Nové zastupitelstvo obce bude pak rozhodovat o případné rekonstrukci komunikace.
- Zpracování návrhu Změny č. 2 územního plánu Cetenov bude zajištěno společností
SAUL, s.r.o. a vyhodnocení vlivu Změny č. 2 územního plánu Cetenov na životní
prostředí (tzv. SEA) bude vyhotoveno společností EMPLA AG, spol. s r.o. Smlouvy jsou
již uzavřeny.
- Na KSSLK byla zaslána žádost o zvýšení bezpečnosti silnice III/26817 pod Cetenovem,
kde po vykácení lesního porostu vznikl nebezpečný úsek. Prozatím byl nebezpečný úsek
zpřehledněn osazením směrových sloupků, neboť KSS LK nemá dostatek finančních
prostředků. Před začátkem letní sezony 2023 bude zřejmé, zda dojde k instalaci svodidel.
- Z důvodu zvýšeného objemu odpadů v období letních měsíců byl objednán mimořádný
vývoz papíru a plastů.
- Komunální volby 2022 se uskuteční 23. a 24.09.2022, info o jednotlivých kandidátech je
již veřejně dostupné.
- Ve dnech 12.09. a 14.09.2022 bude OÚ uzavřen.
Bod 5. programu: Diskuse
Starostka obce zahájila diskusi. Bez příspěvku.
Na závěr zasedání starostka poděkovala přítomným členům ZO za jejich spolupráci v
zastupitelstvu.
Zasedání bylo ukončeno 06.09.2022 v 17:37 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 07.09.2022
Zapisovatelka: Helena Kováčová
Ověřovatelé: Ivana Najmanová

____________________
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Václav Ulrych

____________________

Petra Šulcová
starostka obce

Vyvěšeno dne: 07.09.2022
Sejmuto dne:
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