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Usnesení
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svitávka,

konaného dne 6. listopadu 2006 v 16.00 hod. v sále OÚ

1. Ustavující zasedání obce se usneslo na schválení programu:
1) Zahájení, ur ení zapisovatele a ov ovatel  zápisu
2) Volba komisí
3) Ov ení mandát
4) Složení slibu
5) Schválení jednacího ádu zastupitelstva obce a volebního ádu
6) Volba starosty
7) Volba místostarosty
8) Volba len  rady
9) ízení výbor  zastupitelstva a volba jejich p edsed
10) Schválení odm n len m zastupitelstva
11) Usnesení
12) zné
13) Ukon ení
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení. Program schválen po tem hlas  15.

             Zapisovatelkou byla ur ena p. Kamila D evová a za s ítání hlas  p. Jana Jurná –
ob  zam stnankyn  OÚ Svitávka. Za ov ovatele zápisu p. Martina Klimešová a p.
Pavel Krejcar. Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení.

2. Zastupitelstvo obce se usneslo na složení komisí:
- návrhová komise: M. Klimešová (p edsedkyn ), M. Dvo ák, P. Krejcar

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení
- mandátová komise: M. Vašková (p edsedkyn ), J. Mat , Z. Zeman
- Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržení
- volební komise: ing. J. Mašek, (p edseda), R. Hruda, M. Holasová

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení

3. ZO vzalo na v domí ov ení mandát  všech p ítomných len  ZO.
4. ZO vzalo na v domí složení slibu bez výhrad všemi p ítomnými leny ZO podle § 69

odst. 2  zákona o obcích.
5. ZO se usneslo na schválení volebního ádu. Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení

ZO se usneslo na schválení jednacího ádu. Hlasování: 14 pro, 1 proti, 0 zdržení

6. ZO se usneslo na volb  ve ejným hlasováním (aklamací). Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0
zdržení.

ZO zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích starostu obce
p. ing. Martina Cetkovského.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 zdržení
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7. ZO se usneslo na po tu dlouhodob  uvoln ných len  ZO na 2 a to starostu a 1
místostarostu. Hlasování: 12 pro, 3 proti, 0 zdržení.

ZO zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích místostarostu obce
p. Jaroslava Zoubka
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 5 zdržení.

8. ZO se usneslo na po tu len  Rady obce na 5.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení

ZO dovolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích leny rady obce:
p. Mgr. Miloše Randulu – hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržení
p. ing. Josefa Zapletala – hlasování: 9 pro, 0 proti, 6 zdržení
p. Zde ka Zemana – hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržení.

9. ZO se usneslo na stanovení výbor   kontrolního a finan ního.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení.

            ZO se usneslo na volb  p edsedy finan ního výboru p. Jaromíra Mat  – hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 zdržení

            ZO se usneslo na volb  p edsedy kontrolního výboru p. Miroslava Dvo áka –
hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržení

10. ZO se usneslo na schválení návrhu m sí ních odm n a p íplatk  poskytovaných
len m zastupitelstva obce v souladu s na ízením vlády . 37/2003 Sb., ve zn ní

pozd jších p edpis   – p ílohy 1 – ve výši jako v p edchozím volebním období a to od
7. listopadu 2006: tj. len rady obce 1.130,-K , p edsedové výbor  a komisí: 960,-K ;
v p ípad , že je len rady obce sou asn  p edsedou výboru nebo komise, ástky se

ítají, lenové zastupitelstva 300,-K . Všichni p íplatek dle po tu obyvatel
poskytovaný k odm nám ve výši 150,-K .
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení.

11. ZO se usneslo na návrhu usnesení zastupitelstva obce. Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0
zdržení.

12. Starosta obce ukon il ustavující jednání  ZO v 16.50 hod.


