
Usnesení  z mimořádné rady obecního zastupitelstva ve 
Svitávce, konané dne 30. 8. 2002 

 
 
 
Účast: p. Šváb, ing. Kachlík, ing. Vašíček, Špidla, Jaroš 
 
 
 
1. 
a) Rada obce se usnesla  v souladu s § 102 zák. 128/00 Sb. doporučuje OZ obce ve smyslu § 
84 odst. 2 písm. e zák. 128/2000 Sb. schválit záměr obce zrušit organizační smložku ZŠ a MŠ 
k 31. 12. 2002. 
       
      b) Dále schválit záměr obce zřídit příspěvkové organizace ZŠ a MŠ k 1. 1. 2003. 
Příspěvková organizace převezme veškerá práva a povinnosti k zrušeným org. složkám 
 
       c) Dále schvaluje záměr obce zřídit novou součást org. složky (kuchyň, jídelna apod.). 
Příspěvková organizace převezme veškerá práva a povinnosti ke zmíněným organizačním 
složkám. 
 
       d) Rada schvaluje žádost o udělení souhlasu ke zrušení těchto složek k 31. 12. 2002.  
 
       e) Rada pověřuje starostu obce k odeslání žádosti na odbor školství Krajského úřadu na 
zrušení těchto organizačních složek . 
 
Schváleno 5 hlasy. 
 
 

3..Rada OZ se usnesla na  schválení  zrušení ref. místa v oblasti bytového hospodářství a 
personalistiky     z důvodu odchodu pí Miřijovské z pracovního poměru. Pracovní náplň 
převezme pí Ryšávková – mzdová agenda a pí Dřevová – personální agenda a bytové 
hospodářství.  

Schváleno  5 hlasy.  
 
 

1. Rada se usnesla na  schválení  Smlouvy  o dílo mezi Obcí Svitávka a fy Stavos Brno, 
U Svitavy 2, 618 00  Brno ohledně realizace díla „Dům pečovatelské služby Svitávka“  
s termínem zahájení 09/2002 a ukončení 10/2003 za cenu 8,996 655,-Kč včetně DPH. 
Schváleno 5 hlasy. 

 
2. Rada se usnesla na schválení  zvýšení platu po pí Grulichovou – knihovnici v obci 

z 2.500,-Kč na 3.000,-Kč od 1. 9. 2002. Schváleno 5 hlasy. 
 

3. Rada  se usnesla a vzala na vědomí nařízení vlády č. 386/2002 , kterým se zvyšuje plat 
uvolněných funkcionářů OZ – o částku 2.000,-Kč. 

 



4. Stav řízení v bytové komisi Rada doporučuje provedení na plenárním zasedání. 
Schváleno 5 hlasy. 

 
 
 
 
Zasedání započato v 10.00 hod. 
                ukončeno v 11.00 hod. 
 
 
 
Zapsal: ing. Kachlík    Kontrolu provedl: 
 
 
 
 
 
Opis zápisu provedla: Dřevová  

 


