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Usnesení 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Svitávka,  

konaného dne 9. 11. 2010 v 18.00 hodin  
ve velkém sále úřadu městyse  

 
 

1.  Zastupitelstvo městyse se usneslo, aby zasedání ustavujícího zastupitelstva  
městyse řídil dosavadní starosta městyse ing. Martin Cetkovský. 

            Hlasování: 12 pro, 2 zdržení, 1 proti 
 

 Zastupitelstvo městyse se usneslo na schválení programu zasedání : 
1) Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2) Volba komisí 
3) Ověření mandátů 
4) Složení slibu 
5) Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce a volebního řádu 
6) Volba starosty 
7) Volba místostarosty 
8) Volba členů rady 
9) Zřízení výborů zastupitelstva a volba jejich předsedů 
10) Schválení odměn členům zastupitelstva 
11) Usnesení 
12) Různé 
13) Ukončení 
Hlasování:  15 pro, 0 proti, 0 zdržení 

 
              
  
 Zastupitelstvo městyse se usneslo na volbě veřejným hlasováním (aklamací) 
 Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení 

Zastupitelstvo městyse se usneslo na ověřovatelích usnesení: p. Zdeňku Zemanovi   
a p. ing. Josefu Vašíčkovi 
Hlasování:  15 pro, 0 proti, 0 zdržení 

 
2. Zastupitelstvo městyse se usneslo na složení komisí: 

 
- Mandátová komise: Miroslav Dvořák, Petr Prokop. MUDr. Pavel Loskot 

 
- Volební komise: Miroslava Holasová, ing. Jan Vašíček, Mgr. Miloš Randula 

 
- Návrhová komise: Pavel Krejcar, ing. Josef Vašíček, Radoslav Hruda 

Hlasování:  15 pro, 0 proti, 0 zdržení 
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3. Zastupitelstvo městyse  vzalo na vědomí ověření mandátů všech přítomných členů 

Zastupitelstva městyse. 
 
 

4. Zastupitelstvo městyse  vzalo na vědomí složení slibu bez výhrad všemi 
přítomnými členy Zastupitelstva městyse  podle § 69 odst. 2  zákona o obcích. 
 
 

5. Zastupitelstvo městyse   se usneslo na schválení volebního řádu.  
            Hlasování: 11 pro, 3 proti, 1 zdržení 

 
             Zastupitelstvo městyse se   usneslo na schválení jednacího řádu.  
            Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 

 
 

6. Zastupitelstvo městyse schválilo ponechat dva dlouhodobě uvolněné členy 
zastupitelstva – jednoho starostu a jednoho místostarostu. 
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 4 zdržení  
Zastupitelstvo městyse  zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
starostu městyse ing. Martina Cetkovského 

            Hlasování: 11 pro, 3 proti, 1 zdržení 
 

7. Zastupitelstvo městyse zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
místostarostu městyse  Jaroslava Zoubka  
Hlasování: 11 pro, 3 proti, 1 zdržení 

 
8. Zastupitelstvo městyse   se usneslo na počtu členů Rady městyse 5 

            Hlasování: 14 pro, 1 zdržení, 0 proti 
 
Zastupitelstvo městyse  dovolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
členy rady městyse: 
Mgr. Miloše Randulu  – hlasování: 9 pro, 4 proti, 2 zdržení 
Zdeňka Zemana   – hlasování: 9 pro, 3 proti, 3 zdržení 
Pavla Krejcara  – hlasování: 10 pro, 3 proti, 2 zdržení  

 
 

9. Zastupitelstvo městyse se usneslo na stanovení výborů  kontrolního a finančního. 
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení 

            
Zastupitelstvo městyse  se usneslo na volbě předsedy finančního výboru ing. 
Josefa Vašíčka   hlasování:  11 pro, 3 proti, 1 zdržení  

 
Zastupitelstvo městyse se usneslo na volbě předsedy kontrolního výboru  
Dvořáka Miroslava hlasování: 11 pro, 3 proti, 1 zdržení 
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10. Zastupitelstvo městyse v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů a za podmínek uvedených v nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o 
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, 
stanovilo odměny za výkon neuvolněného člena rady ve výši 1480,-Kč, za výkon 
předsedy výboru nebo komise ve výši 1300,-Kč a za výkon funkce neuvolněného 
člena zastupitelstva ve výši 540,-Kč . Odměna bude poskytována ode dne přijetí 
tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, 
jehož se zúčastnil. Zastupitelstvo městyse v souladu s § 77 odst. 3 písm. a) zákona 
o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna 
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon  funkce, za 
niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.   

 
Hlasování  13 pro, 2 zdržení, 0 proti  
 
 

11. Zastupitelstvo městyse   se usneslo na návrhu usnesení Zastupitelstva městyse. 
Hlasování: 13 pro, 2 zdržení, 0 proti  

 
 
 
 

12. Starosta městyse ukončil ustavující zasedání  Zastupitelstva městyse  v 19.00  hod. 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Vašíček      Zdeněk Zeman 
 
 
   Ing. Martin Cetkovský 


