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Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svitávka,

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

ítomni: ing. Martin Cetkovský,  Miroslav Dvo ák, Miroslava Holasová, Radoslav Hruda,
Martina Klimešová, Pavel Krejcar, Ing. Josef Mašek, Jaromír Mat , Mgr. Miloš Randula,
Ji í Šváb, Ing. Jan Vaší ek, Milada Vašková, Ing. Josef Zapletal, Zden k Zeman, Jaroslav
Zoubek (dle prezen ní listiny)

1. Ustavující zasedání zastupitelstva obce ídil Ing. Jan Vaší ek, jako nejstarší len
nového zastupitelstva obce, jak vyplývá z § 91 zákona . 128/2000 Sb. o obcích
(obecní ízení). Ing. Jan Vaší ek p ivítal všechny p ítomné leny nového
zastupitelstva obce. Konstatoval, že je p ítomno 15 len  ZO a ZO je
usnášeníschopné. P edložil návrh programu ustavujícího zasedání ZO:

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 o programu: pro 15, proti 0, zdržel se 0. Program schválen po tem 15
  hlas .

             Ing. Jan Vaší ek ur il zapisovatele – p. Kamilu D evovou a ur il odpov dnou za
 s ítání hlas  – p. Janu Jurnou – ob  zam stnankyn  OÚ Svitávka.

             Za ov ovatele zápisu navrhl p. Martinu Klimešovou a p. Pavla Krejcara.
             Hlasování: pro 15, proti 0, zdrželo se 0.
             Schváleno po tem 15 hlas .

2. edsedající ing. Jan Vaší ek ur il leny komisí:
Návrhovou komisi ve složení Martina Klimešová (p edsedkyn ), Miroslav Dvo ák,
Pavel Krejcar lenové
Hlasování: Pro 15, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno po tem 15 hlas

Mandátovou komisi ve složení: Milada Vašková (p edsedkyn ), Jaromír  Mat ,
Zden k Zeman  lenové.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1.
Schváleno po tem 14 hlas .
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Volební komisi ve složení: ing. Josef Mašek (p edseda), Radoslav Hruda, Miroslava
Holasová ( lenové).
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno po tem 15 hlas .

3. Ing. Vaší ek požádal p edsedkyni mandátové komise (p. Vaškovou) o provedení
ov ení mandát . Po ov ení p. Vašková prohlásila, že mandáty všech p ítomných
len  ZO byly ov eny a prohlásila ov ení mandát  za ukon ené. ZO vzalo na
domí ov ení mandát  p ítomných len  ZO.

4. edsedající ing. Jan Vaší ek vyzval zapisovatelku, aby za všechny zastupitele
ednesla text slibu. Po p ednesení slibu jednotliví lenové ZO podáním ruky
edsedajícímu a podpisem prohlášení slib potvrdili:

Ing. Martin Cetkovský, Svitávka, nám. Svobody 45
Miroslav Dvo ák, Svitávka ást Sasina 47
Miroslava Holasová, Svitávka, Jos. ejky 327
Radoslav Hruda, Svitávka, Na Záhonech 199
Martina Klimešová, Svitávka, Krátká 491
Pavel Krejcar, Svitávka, Komenského 414
Ing. Josef  Mašek, Svitávka, Josefa Slaví ka 235
Jaromír Mat , Svitávka, Josefa Špidly 454
Mgr. Miloš Randula, Svitávka, Jos. Slaví ka 113
Ji í Šváb, Svitávka, Jos. Slaví ka 84
Ing. Jan Vaší ek, Svitávka, Komenského 35
Milada Vašková, Svitávka, Školní 29
Ing. Josef Zapletal, Svitávka, Školní 431
Zden k Zeman, Svitávka, Sedlá kova 482
Jaroslav Zoubek, Svitávka, Fr. epky 471

ZO vzalo na v domí složení slibu lena ZO.

5. Ing. Vaší ek konstatoval, že všichni lenové ZO obdrželi volební ád. Nikdo z len
ZO nem l dotazy nebo p ipomínky, ing. Vaší ek navrhl, aby volby prob hly podle
tohoto volebního ádu:
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno po tem hlas  15.

            Ing. Vaší ek konstatoval, že všichni lenové ZO obdrželi jednací ád zastupitelstva
obce. Nikdo z len  ZO nem l  dotazy nebo p ipomínky, ing. Vaší ek navrhl p ijetí
jednacího ádu v tomto zn ní:
Hlasování 14 pro, proti 1 , zdržel se 0.
Schváleno po tem hlas  14.

6.  P edseda volební komise ing. Mašek Josef seznámil leny ZO s možností volby a to
bu  ve ejným hlasováním (aklamací) nebo tajnou volbou. Podal návrh na volbu
aklamací.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno po tem 15 hlas .
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            P edseda volební komise vyzval zástupce jednotlivých volebních stran podle ísel vol.
stran v komunálních volbách k p ednesení návrh  na kandidáta:
- Ob anská iniciativa – návrh: ing. Cetkovský
- Komunistická strana ech a Moravy – návrh ing. Cetkovský
- es anská a demokratická unie – s. Strana lidová – bez návrhu
- Ob anská demokratická strana ing. Cetkovský
- eská strana sociáln  demokratická – ing. Cetkovský
Hlasování:  Pro 13, proti 0, zdržel se 2.
Schváleno po tem 13 hlas .

            Nov  zvolený starosta ing. Martin Cetkovský p evzal ízení ZO. Pod koval za
projevenou d ru a ing. Janu Vaší kovi za dosavadní vedení jednání ZO.

7. Starosta obce navrhl 1 místostarostu a celkov  2 dlouhodob  uvoln né leny ZO (tj.
starosta a 1 místostarosta). Protinávrh – 1 uvoln ný starosta a 1 neuvoln ný
místostarosta.
Hlasování o protinávrhu: pro 3, proti 11, zdržel se 1.
Hlasování o návrhu: pro 12, proti 3, zdržel se 0.
ZO se usneslo 12 hlasy o  2 dlouhodob  uvoln ných lenech ZO.

edseda volební komise vyzval zástupce jednotlivých volebních stran k p ednesení
návrh  na kandidáta na 1 dlouhodob  uvoln ného místostarosty, který zastupuje
starostu v dob  jeho nep ítomnosti:
- Ob anská iniciativa – návrh Jaroslav Zoubek
- Komunistická strana ech a Moravy – bez návrhu
- es anská a demokratická unie – s. Strana lidová – bez návrhu
- Ob anská demokratická strana – návrh Jaroslav Zoubek
- eská strana sociáln  demokratická – bez návrhu.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 5 zdržení.
Navržený kandidát Jaroslav Zoubek zvolen po tem 10 hlas  uvoln ným
místostarostou obce.

8. Starosta obce vznesl návrh na po et len  RO – na 5 len .
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení.

edseda VK vyzval zástupce jednotlivých volebních stran k p ednesení návrh
kandidátu na leny Rady obce (zbývá dle zákona o obcích dovolit 3 leny RO):
- Ob anská iniciativa – návrh ing. Zapletal
- Komunistická strana ech a Moravy – návrh ing. Vaší ek
- KDU – SL – návrh ing. Vaší ek
- Ob anská demokratická strana – návrhy Mgr. Randula, Zden k Zeman
- eská strana sociáln  demokratická – návrh p. Krejcar – vzdává se kandidatury.

edseda VK konstatuje, že na funkci lena rady obce byli navrženi:
p. Mgr. Randula; hlasování: pro 14, proti 0, zdržení 1
p. ing. Vaší ek; hlasování: pro 3, proti 7, zdržení 5
p. ing. Zapletal: hlasování: pro 9, proti 0, zdržení 6
p. ing. Zeman: pro 14, proti 0, zdržení 1

leny Rady obce byli zvoleni: p. Mgr. Randula, p. ing. Zapletal, p. Zeman. (p. ing.
Cetkovský a p. Zoubek – ze zákona)
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9. edseda volební komise vyzval starostu obce, aby p ednesl návrh na po et a druhy
výbor , starosta obce navrhl ponechat výbory finan ní a kontrolní.

         Hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0.

           P edseda VK vyzval zástupce jednotlivých stran k p ednesení návrh  na p edsedu
finan ního výboru:
- Ob anská iniciativa -  návrh p. Jaromír Mat
- Komunistická strana ech a Moravy – bez návrhu
- es anská a demokratická unie – s. Strana lidová – bez návrhu
- Ob anská demokratická strana – návrh p. Jaromír Mat
- eská strana sociáln  demokratická – bez návrhu.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení.
P. Jaromír Mat  byl zvolen 15 hlasy p edsedou finan ního výboru.

edseda VK vyzval zástupce jednotlivých stran k p ednesení návrh  na p edsedu
kontrolního výboru:
- Ob anská iniciativa – návrh p. Dvo ák Miroslav
- Komunistická strana ech a Moravy – návrh p. Dvo ák Miroslav
- KDU- SL – návrh p. Dvo ák  Miroslav
- Ob anská demokratická strana – návrh  p. Dvo ák Miroslav
- eská strana sociáln  demokratická – bez návrhu.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1
P. Miroslav Dvo ák byl 14 hlasy zvolen p edsedou kontrolního výboru.

   10.   P edseda VK vyzval starostu obce, aby p ednesl návrh na výši odm n len m
zastupitelstva obce:

starosta obce navrhuje, aby m sí ní odm ny a p íplatky poskytované len m
zastupitelstva obce byly v souladu s na ízením vlády . 37/2003 Sb.ve zn ní
pozd jších p edpis  – p ílohy . 1 z staly ve stejné výši, jako v p edchozím volebním
období a to od 7. listopadu 2006
tj.: len rady obce: 1.130,-
       P edsedové výbor  a komisí 960,- K ; v p ípad  že je len rady obce sou asn

edsedou výboru nebo komise, ástky se s ítají
       lenové zastupitelstva 300,-
       Všichni p íplatek dle po tu obyvatel  poskytovaný k odm nám + 150,-K .

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení

11. edsedkyn  návrhové komise p. Martina Klimešová p ednesla návrh usnesení
zastupitelstva obce.  Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení. ZO 15 hlasy schválilo návrh
usnesení.

12.  Starosta obce pod koval za projevenou d ru a v 16.50 hod. ukon il ustavující
jednání ZO.


