
Zápis z mimořádného jednání zastupitelstva obce, konaného
ve Svitávce 7. 9. 2005

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

Omluven: p. Šváb

1. Jednání zahájil a řídil ing. Cetkovský – pověřený vedením obce a přednesl návrh programu:

• Schválení programu
• Schválení ověřovatelů zápisu usnesení
• Složení slibu člena zastupitelstva obce
• Volba starosty
• Volba místostarosty
• Odvolání a volba členů výborů finančního a kontrolního
• Odvolání a volba členů komisí
• Volba oddávajících
• Schválení Veřejnoprávní smlouvy o provádění výkonu přestupkové agendy
• Informace ing. Cetkovského o jednání o místním šetření stavebního úřadu Boskovice

na ulici Krátká
• Diskuse, závěr

Hlasování o  programu: 13 pro.

2. Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu usnesení: p. ing. Richterová, p. Vašková.
Hlasování 13 pro.

3. Pan Zdeněk Zeman složil slib člena zastupitelstva obce za odstupivšího člena ZO p. Miloše
Hanáka. ZO vzalo na vědomí.

4. 4.Na základě jediného návrhu zvolilo zastupitelstvo obce starostu obce ing. Martina
Cetkovského.
Hlasování: 9 členů pro – p. Zoubek, p. Zeman, p. Mazal, p. Vašková, p. Mgr. Randula,
p. Horák, p. ing. Zapletal, p. ing. Richterová, p. ing. Cetkovský , proti: 5 členů :
p. PaedDr. Hoffmanová, p. ing. Vašíček, p. Cvrkalová, p. Makovská, p. Dvořák

5. 5.Na základě jediného návrhu zastupitelstvo obce zvolilo místostarostu obce p. Horáka
Josefa.
Hlasování: 9 členů pro – p. Zoubek, p. Zeman, p. Mazal, p. Vašková, p. Mgr. Randula,
p. Horák, p. ing. Zapletal, p. ing. Richterová, p. ing. Cetkovský. 5 členů proti: p. PaedDr.
Hoffmanová, p. ing. Vašíček, p. Cvrkalová, p. Makovská, p. Dvořák

6. Zastupitelstvo obce projednalo návrh na odvolání ing. Cetkovského
a p. PaedDr.Hoffmanové z finančního výboru.
Hlasování: 8 členů pro, 4 členové proti (p. Cvrkalová, p. Makovská, p. Ing. Vašíček,
p. Dvořák), 2 členové zdržení: p. Zeman, p. PaedDr. Hoffmanová

Na základě návrhů byli doplněni 2 členové finančního výboru. Předsedou
finančního výboru byl na základě návrhu schválen ing. Josef Zapletal.
Hlasování: 9 členů pro, 0 členů proti, 5 členů zdržení

Na  základě návrhu byl zvolen členem finančního výboru p. Jaromír Matějů.
Hlasování: 9 členů pro, 0 členů proti, 5 členů zdržení.



Na základě návrhu byla odvolána p. Cvrkalová jako předsedkyně kontrolního
výboru. Hlasování: 8 členů pro, 4 členové proti, 2 členové zdržení (p. Cvrkalová,
p. Zeman)

Na základě návrhu byla zvolena p. Vašková Milada jako předsedkyně kontrolního
výboru. Hlasování: 9 členů pro, 0 proti, 5 členů zdržení

ZO bere na vědomí, že kontrolní výbor zůstává prozatím dvoučlenný.

7. Zastupitelstvo obce projednalo odvolání a volbu členů komisí.

ZO bere na vědomí, že školská komise zůstává zachována v původním složení.

ZO bere na vědomí, že p. Zoubek rezignuje na funkci člena komise, ZO bere
na vědomí, že komise zůstává zatím dvoučlenná.

ZO bere na vědomí, že p. Makovská Jana se vzdává funkce předsedkyně komise
kulturní, ZO bere na vědomí, že p. Okáč František a p. Jiří Makovský se vzdávají
funkcí členů kulturní komise. ZO schválilo na základě návrhu p. Martinu
Klimešovou předsedkyní kulturní komise.
Hlasování: 10 členů pro, 0 proti, 4 členové zdržení . Ostatní členové budou
navrženi a doplněni na dalším jednání ZO.

Zastupitelstvo obce schválilo sloučení bytové a stavební komise.

Zastupitelstvo obce odvolalo všechny členy bytové komise.
Hlasování: 9 členů pro, 0 proti 5 členů zdržení.

Zastupitelstvo obce odvolalo předsedu stavební komise pana Špidlu Josefa.
A člena komise pana Jeřábka Pavla.
Hlasování 8 členů pro, 0 proti , zdržení 6 členů .

Ing Vašíček se vzdává funkce člena stavební komise, ZO bere na vědomí.

ZO projednalo a schválilo složení stavební a bytové komise:

Předseda komise: p. ing. Mašek
Hlasování 8 členů pro, 0 proti, 6 členů zdržení
Členové: p. Zeman Zdeněk
Hlasování: 9 členů pro, 0 proti, 5 členů zdržení
p. Zdeněk Klimeš
Hlasování: 8 členů pro, 0 pro, 6 členů zdržení
p. Kamil Kupsa
Hlasování: 8 členů pro, 0 proti, 6 členů zdržení
Další členové budou doplněni na dalším jednání ZO.

8. Zastupitelstvo obce zvolilo jako druhého oddávajícího p. ing. Josefa Zapletala.
Hlasování: 9 členů pro, 5 členů zdržení, 0 proti

9. Starosta obce ing. Cetkovský informoval o Veřejnoprávní smlouvě o provádění výkonu
přestupkové agendy mezi Obcí Svitávka a Městem Boskovice. ZO pověřuje starostu obce
k jednání s Městem Letovice a dalšími subjekty o jiných možnostech uzavření této
veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: 14 členů pro, 0 proti, 0 zdržení

10. Starosta obce informoval ZO o jednání o místním šetření stavebního úřadu Boskovice
na ulici Krátká. ZO bere na vědomí, že budou vyzvání majitelé, kteří podali námitky
k jednání o výkupu pozemků. Starosta obce bude informovat ZO na dalších jednáních.

11. V rámci diskuse vznesla PaedDr. Hoffmanová dotaz na důvody odvolání bývalého starosty
Jiřího Švába, místostarosty M. Hanáka a členů výborů a komisí. Starosta obce
ing. Cetkovský odpověděl, že bývalá opozice nesouhlasila s koncepcí řízení OÚ



ve Svitávce, se špatnou informovaností zastupitelstva obce, s neekonomickými projekty
a nepřipravení investičních akcí. (v rámci diskuse vystoupili p. Cvrkalová,
p. ing. Richterová, p. ing. Vašíček, p. Mazal, p. Dvořák.)

12. Pan Mazal navrhuje pověřit starostu obce a Radu obce o vypracování koncepce rozvoje
obce do konce roku a do konce volebního období. Dále bude prováděna kontrola usnesení
z předchozího jednání ZO.
Hlasování: 14 členů pro, 0 proti, 0 zdržení.

13. Starosta obce p. ing. Cetkovský poděkoval zastupitelstvu obce za projevenou důvěru
a ukončil jednání zastupitelstva v 19.30 hod.

Zapsala: Dřevová
Opis zápisu: Dřevová


