
Usnesení z mimořádného jednání zastupitelstva obce
Svitávka, konaného dne 5. 9. 2005 ve Svitávce

Přítomni:  p. Hanák, p. Makovská, p. PaedDr. Hoffmanová, p. Cvrkalová, p. Mazal, p. Vašková,
p. Mgr. Randula, p. Dvořák, p. Horák, p. ing. Vašíček, p. Zoubek, p. ing. Richterová,
p. ing. Cetkovský

Omluven: p. Šváb.

1. Jednání zahájil a řídil místostarosta obce p Hanák.
Program jednání:

• Schválení ověřovatelů usnesení jednání ZO
• Zpráva o odstoupení starosty obce
• Oprava fasády pošty palackého č. 183
• Oprava fasády budovy MŠ
• Informace z jednání Rady obce, konané dne 2. 9. 2005
• Projednání nabídky firmy KORA – provedení stavby na ulici Krátká
• ZO se usneslo na návrhu p. Zoubka na změnu programu zastupitelstva – doplnění

o bod programu. Hlasování o návrhu: 8 pro, 5 proti, 1 zdržení (p. Hanák).

2. ZO se usneslo, že novým bodem programu je odvolání starosty, místostarosty a rady obce.
Hlasování: pro 8, 4 proti, zdržení 2.

3. Zastupitelstvo obce se usneslo na odvolání starosty obce J. Švába.
Hlasování: pro: ing. Cetkovský, ing. Richterová, p. Zoubek, p. ing. Zapletal, p. Horák, p
Mgr. Randula, p. Mazal, p. Vašková, (8), proti: p. Hanák, p. ing. Vašíček, p. Makovská,
p. PaedDr. Hoffmanová, p. Cvrkalová, p. Dvořák (6) Zdržení: 0

Zastupitelstvo obce se usneslo na odvolání místostarosty obce p. Hanáka:
Hlasování: pro: ing. Cetkovský, ing. Richterová, p. Zoubek, p. ing. Zapletal, p. Horák,
p. Mgr. Randula, p. Mazal, p. Vašková (8),proti: p. ing. Vašíček, p Makovská,
p. PaedDr. Hoffmanová (5) Zdržení: p. Hanák (1)

Zastupitelstvo obce se usneslo na odvolání rady obce ve složení ing. Vašíček, p. Dvořák,
p. ing. Zapletal, p. Hanák, p. Šváb.
Hlasování: pro: ing. Cetkovský, p. ing. Richterová, p. Zoubek, p. Horák, p. ing. Zapletal, p
Vašková, p. Mazal, p. Mgr. Randula (8) Proti: p. PaedDr.  Hoffmanová, p. Makovská (2),
Zdržení 4.

Byl přednesen návrh o 10 min přestávce: Hlasování: 8 pro, 2 proti, 4 zdržení.

Jednání zastupitelstva bylo přerušeno na 10 minutovou přestávku.

ZO se usneslo na pověření vedení schůze zastupitelstva obce : ing. Zapletal.
Hlasování: 8 pro, 6 zdržení.

ZO se usneslo na návrhu doplnění programu o volbu rady obce a volbu osoby
pověřené vedením obce do volby nového starosty obce a místostarosty obce.
Hlasování: 8 pro, 1 proti (PaedDr. Hoffmanová), 5 zdržení

4. Zastupitelstvo obce se usneslo na volbě a složení rady obce Svitávka.

ing. Cetkovský.
Hlasování: 8 pro, 1 proti (p. PaedDr. Hoffmanová), 5 zdržení

p. Mgr. Randula:
Hlasování: 8 pro, 1 proti (p. PaedDr. Hoffmanová), 5 zdrž.



p. Zoubek:
Hlasování: 8 pro, 1 proti (p. PaedDr. Hoffmanová) 5 zdržení

p. Horák:
Hlasování: 8 pro, 1 proti (p. PaedDr. Hoffmanová) 5 zdržení

p. Mazal:
Hlasování: 8 pro, 1 zdržení (p. PaedDr. Hoffmanová) 5 zdržení

5. Zastupitelstvo obce se usneslo na  pověření člena rady obce ing. Cetkovského na vedení
obce do doby volby nového starosty obce. Hlasování: 8 pro, 1 proti
(p. PaedDr. Hoffmanová,) 5 zdržení.

6. Zastupitelstvo obce se usneslo na ověřovatelích zápisu usnesení: p. Zoubek, p. Dvořák.
Hlasování: 8 pro, 5 zdržení 1 proti (p. PaedDr. Hoffmanová)

7. Zastupitelstvo obce projednalo opravu fasády na poště Palackého č. 183 s výměnou oken.
Dle sdělení nájemníků bytového domu je narušena statika – ZO doporučilo posouzení
statikem. Ing. Cetkovský informoval ZO o možnosti čerpání z FRB na rekonstrukci
a obnovu bytového fondu a možnosti prodloužení stávající smlouvy s FRB, dále
informoval ZO o nemožnosti čerpat z fondu na základě zálohových faktur. Možnost
prodloužení smlouvy a čerpání bude řešeno na dalších jednáních zastupitelstva. ZO
se usneslo na odložení této akce.
Hlasování: 8 pro, 0 zdržení 6 proti.

8. Zastupitelstvo obce projednalo opravu fasády na budově MŠ Svitávka. P. Mgr. Randula
doporučuje odložení opravy fasády. ZO se usneslo na odložení této akce:
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 6 zdržení.

9. Zastupitelstvo obce se usneslo na schválení dodatků ke Zřizovacím listinám Základní školy
a Mateřské školy.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 6 zdržení.

10. 10.Ing. Zapletal přednesl informace z jednání Rady obce ze dne 2. 9. 2005. ZO vzalo
na vědomí. Ing. Zapletal přečetl dopis p. Švába – rezignace s požadavky odstupujícího
starosty. Dopis nebyl podepsán, tudíž nebude akceptován.

11. 11.P. Dvořák informuje jako pověřený oddávající o svatbě, která se bude konat v sobotu
10.9.2005.

12. ZO projednalo nabídku firmy KORA – provedení stavby na ulici KrátkáNa příštím jednání
ZO bude přítomen p. Hruda – odbor výstavby, kde podá komplexní informaci o této akci.
Současně se ZO usneslo na účasti p. ing. Cetkovského a p. Horáka na jednání na místě
konaném dne 6. 9. 2005 v 9.00 hod.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 5 zdržení.

13. ZO se usneslo na 10 min. Přestávce:
Hlasování: 8 pro, 1 proti, 5 zdržení.

14. ZO vzalo na vědomí, že dne 6. 9. 2005 se spojí p. Šváb s ing. Cetkovským k předání úřadu
a podepsání zápisu usnesení mimořádného jednání ZO.

15. 15.Ing. Cetkovský přednesl návrh na termín jednání zastupitelstva obce k volbě nového
starosty a místostarosty do konce týdne. P. PaedDr. Hoffmanová přednesla protinávrh
na jednání ZO do 14 dnů.
Hlasování pro návrh: 8 pro, 6 proti, 0 zdržení
proti návrhu: 6 pro, 8 proti, 0 zdržení.

ZO se usneslo na termínu svolání jednání zast. obce spojené s volbou nového starosty
a místostarosty.



Jednání bylo ukončeno ve 20.20

Zápis: Dřevová
Opis zápisu: Dřevová

Usnesení ověřili:


