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Zápis č. 1 
 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, 
konaného dne 6.11. 2010 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou 

 
Program jednání: 
1. Zahájení 
2. Volba starosty 
3. Volba místostarosty 
4. Volba členů rady obce 
5. Volba předsedy finančního výboru 
6. Volba předsedy kontrolního výboru 
7. Diskuse 
8. Usnesení a závěr  
 
Začátek: 17.00 hod 
Bod 1/ zahájení 
Přítomní zastupitelé dle prezence : Andrlíková Pavlína, Ing. Čepička Josef, Ing. Hnát Václav, 
Klouparová Jana, Neděla Jaroslav, Pavliš Kamil, Pavliš Martin, Schuster Miroslav, MUDr. Štefková 
Zdeňka, Švrčina Jan, Vaněčková Stanislava, Vítek Miroslav, Vybíhal Milan, Ing. Vybíhal Vladimír, 
Zedník Lukáš 
 
Zasedání ustavujícího Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou bylo zahájeno v 17:00 hodin 
nejstarším členem nově zvoleného zastupitelstva obce panem Janem Švrčinou. („dále jako 
„předsedající“), který osobně představuje jednotlivé nově zvolené zastupitele přítomným občanům. 
 
Ve dnech před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno Osvědčení o zvolení 
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o 
změně některých zákonů, v platném znění. Převzetí potvrdili svým podpisem.  
 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí 
lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 29.10.2010 
v 16.00 hod, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední 
desce Obecního úřadu Hradec nad Svitavou zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, 
a to od  29.10.2010 po 16:00 hod do 6.11.2010 včetně.Současně byla zveřejněna na „elektronické 
úřední desce“.  
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno 
je 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva), tzn. že zastupitelstvo je 
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s postupem při skládání slibu zastupitele. Tzn. přečte text 
slibu, každý člen zastupitelstva jednotlivě nahlas řekne „slibuji“, podepíše se na připravený arch  
a současně se podepíše na připravený Pamětní list v místní kronice.  
 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích poté vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí 
složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). 
 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 
svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě 
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vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na 
připraveném archu. 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
 
Předsedající vyzval zastupitele k 1. hlasování týkajícího se možnosti pořízení videozáznamu  
p. Štefkou. 
1a) usnesení: 
zastupitelstvo obce schvaluje pořízení videozáznamu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce. 
                                                                                                                                                ( 14 – 0 – 1 ) 
                                                                                                                          Usnesení bylo schváleno. 
 
Dále předsedající informuje zastupitele, že nově zvolené  zastupitelstvo je vázáno usneseními 
předchozího zastupitelstva, tzn. i Jednacím řádem. Každý zastupitel text Jednacího řádu obdržel 
v materiálech domů, přesto předsedající s ním seznamuje nejen zastupitele, ale i přítomné občany. 
 
Zapisovatelkou pověřena: Ottová Daniela 
 
1b) usnesení: 
zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu:     Ing. Josef Čepička                ( 15 – 0 – 0 ) 
                                                                                        Ing. Vladimír Vybíhal          ( 15 – 0 – 0 ) 
                                                                                                                          Usnesení bylo schváleno. 
                                                                                                                                                                 
1c) usnesení: 
zastupitelstvo obce schvaluje volební a návrhovou komisi :             
                          předseda   Ing. Václav  Hnát                                                               ( 14 – 0 – 1 ) 
                                            Bc.  Martin Pavliš                                                              ( 15 – 0 – 0 ) 
                                            Jana Klouparová                                                                 ( 15 – 0 – 0 ) 
                                                                                                                          Usnesení bylo schváleno. 
 
Milan Vybíhal 
 navrhuje tajné hlasování, je to demokratičtější 
1d) usnesení:  
zastupitelstvo obce neschvaluje návrh pana Milana Vybíhala o tajném hlasování       ( 3 – 11 – 1 ) 
                                                                                                                                   Návrh nebyl přijat. 
předsedající navrhuje hlasování veřejné 
1e) usnesení 
zastupitelstvo obce schvaluje veřejné hlasování                                                                ( 12 – 3 – 0 ) 
                                                                                                                          Usnesení bylo schváleno. 
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  
K návrhu programu vznesl p. Milan Vybíhal  písemnou připomínku. 
p. Milan Vybíhal  
cituje text dopisu adresovaného všem přítomným, jehož přepis je doslovný: 
Paní, pane předsedající 
Dámy a pánové 
Vážení spoluobčané 
Navrhuji Ustanovujícímu zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou přerušit dnešní jednání 
do 10.11.2010. K tomuto se rozhodlo SNK- Pro občany poté, co od vyhlášení voleb do zastupitelstva 
obce Hradec nad Svitavou dne 16.10.2010 nebylo přizváno k povolebnímu vyjednávání tak jak zvolili 
občané naší obce. 
SNK-Pro naši obec a její budoucnost nepozvalo k povolebnímu vyjednávání všechny zástupce 
subjektů. 
Tento postup považujeme za nedemokratický, v rozporu se slibem zastupitele a je neslučitelný 
s volebními výsledky voličů obce Hradec nad Svitavou. 



 3 

Tento postup je v rozporu s deklarovanou předvolební kampaní SNK-Pro naši obec a její budoucnost, 
kdy ve své volební agitaci občanům obce uvedli následující, cituji: 
Je naším záměrem spolupracovat se všemi, kteří budou díky Vašim hlasům zvoleni. Všichni jsme 
občané jedné obce, musí nás spojovat společný zájem. Nebudeme si hrát na obecní koalici  či opozice. 
Každý záměr, který vede ku prospěchu občanů hodláme podporovat. 
Žádáme členy SNK-pro naši obec a její budoucnost, kteří svými mandáty byli zvoleni do Zastupitelstva 
obce, aby svolali jednání kolem obsazení funkcí v ZO. 
SNK – Pro občany má velký zájem, aby odpovědnost, komunikace a důvěra byla věcí všech nově 
zvolených zastupitelů v celém spektru zastupitelstva obce. 
Proto navrhujeme přerušení jednání ZO, jak bylo výše uvedeno. Věříme, že tento návrh bude všemi 
zvolenými zastupiteli podpořen a schválen. 
 
Ing. Čepička 
cítím se osloven vystoupením p. M. Vybíhala. Před volbami jsem se setkal s oběma pány Vybíhaly. 
Musíme se držet zákona. Vyjednávání je v pravomoci subjektů. Zákon porušen nebyl, program nemůže 
být ovlivněn návrhem M. Vybíhala. 
 
M. Vybíhal 
po volbách 18.10. jsem navštívil Ing. Čepičku, aby mi sdělil, jakým způsobem bude vedeno povolební 
vyjednávání. Odpověděl mi, že týž den má setkání s kandidáty, ale neví, co ostatní na to, třeba  
p. Stejskal  apod. Hovořím za 266 hlasů, které jsem od občanů dostal. 
 
Ing.Vybíhal 
dne 29.10. jsem navštívil Ing. Čepičku jako lídra vítězné strany. Požádal jsem ho o svolání všech 
zastupitelů prostřednictvím lídrů jednotlivých sdružení, abychom si to všechno vyříkali a připravili se 
na dnešní jednání. Nebyl jsem vyslyšen. 
 
1f) usnesení:     
      zastupitelstvo obce neschvaluje návrh pana Milana Vybíhala o přerušení ustavujícího 
      zasedání ZO                                                                                                                   ( 3 – 11 – 1 ) 
                                                                                                                                   Návrh nebyl přijat. 
 
předsedající navrhuje schválit program dnešního jednání a dává hlasovat o návrhu programu 
1g) usnesení: 
zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání                                                ( 14 – 1 – 0 ) 
                                                                                                                          Usnesení bylo schváleno. 
 
Bod 2/ volba starosty 
Předsedající upozornil, že o  jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, 
tzn. o posledním návrhu se hlasuje nejdříve, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již 
nebude v hlasování pokračováno.  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.  
 
Členka zastupitelstva Jana Klouparová navrhla zvolit do funkce starostky Stanislavu Vaněčkovou   
Člen zastupitelstva Milan Vybíhal navrhl zvolit do funkce starosty Ing. Václava Hnáta  
Člen zastupitelstva Jaroslav Neděla navrhl zvolit do funkce starosty Ing. Josefa Čepičku   
Člen zastupitelstva Ing. Vladimír Vybíhal navrhl zvolit do funkce starosty Pavlínu Andrlíkovou   
Člen zastupitelstva Jaroslav Neděla navrhl zvolit do funkce starosty Jana Švrčinu  
Člen zastupitelstva Jaroslav Neděla navrhl zvolit do funkce starosty Milana Vybíhala  
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Zastupitelé Ing. Hnát, Ing. Čepička, P. Andrlíková a J. Švrčina děkují za projevenou důvěru, ale 
nemají zájem vykonávat funkci starosty obce. 
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2a) usnesení: 
 Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh p. Neděly na zvolení pana Milana Vybíhala starostou 
                                                                                                                         4 – 10 – 1 
                                                                                                                   návrh nebyl přijat 
2b) usnesení: 
 Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh na zvolení pana Jana Švrčiny starostou obce 
                                                                                                                         3 – 8 – 4 
                                                                                                                   návrh nebyl přijat 
2c) usnesení: 
 Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh na zvolení paní Pavlíny Andrlíkové starostkou obce 
                                                                                                                         4 – 9 – 2 
                                                                                                                   návrh nebyl přijat 
2d) usnesení: 
 Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh na zvolení pana Ing. Josefa Čepičky starostou obce 
                                                                                                                         4 – 6 – 5 
                                                                                                                   návrh nebyl přijat 
2e) usnesení: 
 Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh na zvolení pana Ing. Václava Hnáta starostou obce 
                                                                                                                         5 – 7 – 3 
                                                                                                                   návrh nebyl přijat 
 
2f) usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje paní Stanislavu Vaněčkovou starostkou obce Hradec  
  nad Svitavou 
                                                                                                                         10 – 3 – 2 
                                                                                                                  usnesení  bylo přijato 
Předsedající děkuje za právě proběhlou volbu a předává vedení ustavujícího zasedání nově zvolené 
starostce paní Stanislavě Vaněčkové (dále vedena jako „předsedající“).  
Nově předsedající nejdříve děkuje za projevenou důvěru. Potvrzuje, že uběhlé 4 roky byly náročné, ale 
další, které nás čekají, budou ještě náročnější. Proto není čas na řeči, je nutné začít hned 
pracovat.Přistupuje k dalšímu bodu programu, volbě místostarosty. 
 
Bod 3/ volba místostarosty 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány 
následující návrhy:  
 
Členka zastupitelstva Stanislava Vaněčková navrhla zvolit do funkce místostarosty Kamila Pavliše 
Člen zastupitelstva Jaroslav Neděla navrhl zvolit do funkce místostarosty Milana Vybíhala 
Členka zastupitelstva Pavlína Andrlíková navrhla zvolit do funkce místostarosty Ing. Václava Hnáta 
Člen zastupitelstva Milan Vybíhal navrhl zvolit do funkce místostarostky Pavlínu Andrlíkovou. 
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Zastupitelé Ing. Hnát a  P. Andrlíková děkují za projevenou důvěru, ale nemají zájem vykonávat 
funkci místostarosty obce. 
3a) usnesení 
Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh na zvolení paní Pavlíny Andrlíkové místostarostkou obce 
                                                                                                                         4 – 9 – 2 
                                                                                                                   návrh nebyl přijat 
3b) usnesení: 
 Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh na zvolení pana Ing. Václava Hnáta místostarostou obce 
                                                                                                                         3 – 8 – 4 
                                                                                                                   návrh nebyl přijat 
3c) usnesení: 
 Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh na zvolení pana Milana Vybíhala místostarostou obce 
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                                                                                                                         4 – 10 – 1 
                                                                                                                   návrh nebyl přijat 
3d) usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje pana Kamila Pavliše místostarostou obce Hradec nad Svitavou 
                                                                                                                         11 – 1 – 3 
                                                                                                                   usnesení bylo přijato 
Bod 4/ volba členů rady obce 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci člena rady obce. Byly podány 
následující návrhy:  
 
Členka zastupitelstva Stanislava Vaněčková navrhla zvolit do funkce členů rady obce  
                                                                                                             Janu Klouparovou 
                                                                                                             Jana Švrčinu 
                                                                                                             Ing. Václava  Hnáta 
Člen zastupitelstva Jaroslav Neděla navrhl zvolit do funkce člena rady obce Milana Vybíhala 
Člen zastupitelstva Milan Vybíhal navrhl zvolit do funkce členky rady obce MUDr. Zdeňku Štefkovou 
Člen zastupitelstva Milan Vybíhal navrhl zvolit do funkce člena rady obce Bc. Martina Pavliše 
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Zastupitelé MUDr. Štefková a Bc. Martin Pavliš děkují za projevenou důvěru, ale nemají zájem 
vykonávat funkci člena rady obce. 
 
4a) usnesení: 
 Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh na zvolení pana Bc.Martina Pavliše členem 
  rady obce                                                                                                                    2 – 5 – 8 
                                                                                                                           návrh nebyl přijat 
 
4b) usnesení: 
 Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh na zvolení paní MUDr. Zdeňky Štefkové členkou 
  rady obce                                                                                                                  3 – 6 – 6 
                                                                                                                           návrh nebyl přijat 
4c) usnesení: 
 Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh na zvolení pana Milana Vybíhala členem rady  
  obce                                                                                                                             5 – 10 – 0 
                                                                                                                           návrh nebyl přijat  
4d) usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje pana Ing. Václava Hnáta členem Rady obce Hradec nad Svitavou                                
                                                                                                                                        13 – 0 - 2 
                                                                                                                            usnesení bylo přijato 
4e) usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje pana Jana Švrčinu členem Rady obce Hradec nad Svitavou                                 
                                                                                                                                        10 – 3 - 2 
                                                                                                                            usnesení bylo přijato 
4f) usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje paní Janu Klouparovou členkou Rady obce Hradec nad Svitavou                                
                                                                                                                                        10 – 1 - 4 
                                                                                                                            usnesení bylo přijato 
Bod 5/ volba předsedy finančního výboru 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. 
Byly podány následující návrhy:  
Členka zastupitelstva Stanislava Vaněčková navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru  
                                                                                                                             Ing. Josefa Čepičku 
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5) návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje pana Ing. Josefa Čepičku předsedou finančního výboru                                 
                                                                                                                                        12 – 0 - 3 
                                                                                                                  usnesení bylo přijato 
Bod 6/ volba předsedy kontrolního výboru 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. 
Byly podány následující návrhy:  
 
Členka zastupitelstva Stanislava Vaněčková navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru  
                                                                                                                               Bc. Martina Pavliše 
Člen zastupitelstva Jaroslav Neděla navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru  
                                                                                                                    Milana Vybíhala  
6a) usnesení: 
 Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh na zvolení pana Milana Vybíhala předsedou kontrolního 
  výboru                                                                                                                        6 – 5 - 4 
                                                                                                                            návrh nebyl přijat 
6b) usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje pana Bc.Martina Pavliše předsedou kontrolního výboru                                 
                                                                                                                                        9 – 0 - 6 
                                                                                                                            usnesení bylo přijato 
                                                                                                                                         
 
 
Bod 7/ diskuse 
Ing. V. Vybíhal 
naše sdružení se nedostalo ani do vedení obce, ani do kontrolního výboru,což je překvapující, naše 
sdružení získalo druhý nejvyšší počet hlasů v pořadí, tak zpravidla to bývá, že opozice zpravidla 
dostává alespoň  kontrolní výbor, nestalo se tak, vyloženě  jste nás hodili do opozice, nezbývá, než tuto 
pozici přijmout. 
 
M. Vybíhal 
Vyjadřuje nespokojenost s odmítáním vydání jeho článků do  Zpravodaje. Dále kritizuje činnost 
dosavadní rady obce, zastupitelstva obce a starostky obce týkající se rozhodování ve věci intenzifikace 
ČOV Svitavy. Nesouhlasí s informací obecního úřadu o úředních hodinách pro občany, která je na 
vstupních dveřích OÚ nedostatečná. V roce 2007 byl schválen Organizační řád Obce, měl by se 
dodržovat. Kritizuje činnost dosavadního kontrolního výboru, především ve mzdové oblasti  
zaměstnanců Obecního úřadu. 
Dále nesouhlasí s průběhem losování uchazečů při užším výběrovém řízení kanalizace a vodovodu, 
kdy po splnění podmínek zadaných zadavatelem ( tzn. Obcí Hradec nad Svitavou) bylo losováno  
5 firem pro kanalizaci a 5 firem pro vodovod, aby předložily své nabídky pro zhotovení díla. 
 
p. Švrčina 
máme sedm znovuzvolených zastupitelů, osm jich buď zvoleno nebylo, nebo nekandidovali. Jako 
nejstarší chci poděkovat za jejich práci. Budeme pracovat tak, aby Hradec nad Svitavou byl takový 
jako obce na Moravě.  A proč jsme p. Vybíhala M. tentokráte nedali? Vždyť jsme tady o tom 
demokraticky hlasovali, že neprošel, no to se nedá nic dělat. Říkám naprosto otevřeně, p. Vybíralovi 
M. v minulém volebním období byly nabídnuty funkce, odmítl je, měl jsem obavy, že toto učiní i dnes. 
Proto jsem zvedl ruku pro jeho zvolení předsedou kontrolního výboru, je to člověk schopný. Je 
správné, když něco dělám, tak to dělám pořádně, a myslím si, že tu kontrolu by prováděl zodpovědně, 
neprošlo to , nevidím v tom obcházení zákona. Děkuji všem zastupitelům a novým zdar. 
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p. Čepička 
děkuje občanům za jejich účast. Vyzývá občany, aby chodili na zasedání ZO častěji a ne jen 1x za 4 
roky, kdy se rozdělují „koryta“. Každý rok obec dostává 15 mil Kč, hospodaříme s tím, vystavte ZO 
veřejné kontrole. Informuje jak zastupitele, tak občany o finanční situaci obce. Začátkem roku 2010 
měla obec splaceny všechny úvěry ( např. DPS). Nyní má obec na zůstatek na účtu 28 mil Kč. 
 
Ing. V. Vybíhal 
předává zapisovatelce písemný dotaz na starostku Vaněčkovou. Žádá písemnou odpověď do 30 dnů, 
z jakého důvodu nebyl v pozvánce na ustavující ZO samostatný 2. bod programu „slib zastupitele 
obce“. 
Dále konstatuje, že nechápe, proč při užším výběrovém řízení byly vylosovány firmy 3x z Prahy, 1x 
z Kolína, 1x z Brna a ne z okolí ( Svitavy – Jema, EVT,..).Nebylo to poctivé. Mám podezření , že se vše 
dělá tak, aby to vyhrála pražská firma, ta to dělat nebude, bude to dělat některá ta svitavská, akorát 
s tím, že se do smlouvy  napíše, že nějaké práce budou subdodavatelsky ( např. EVT) a my zaplatíme 
pražské firmě.Cenové relace v Praze jsou úplně jiné než tady u nás. Výběrové řízení se dělá za účelem 
co nejnižší ceny. Není vše v pořádku.Tomu nasvědčuje i to, že technický dozor má dělat pražská firma, 
to odborníci z Prahy budou jezdit denně sem dělat kontrolu? 
 
starostka 
já si k tomu dovolím pár slov. Zazněly věci, že zde není vše v pořádku, to si mám vysvětlit tak, že jsme 
zde nějací podvodníci? Nyní soutěžíme 2 velké soutěže, a to je zhotovitel vodovodu a kanalizace. Obě 
dvě zakázky jsou díky své výši vedeny v režimu Zákona o zadávání veřejných zakázek. Tady si bohužel 
už nemůžeme vybírat,říct si, ano poptáme si místní firmy. Tento zákon nám ukládá, že my zadávací 
podmínky musíme zveřejnit na úřední desce obce i na  centrální adrese. Firmy se hlásí nám.Každá 
firma, která se přihlásí, musí být  zařazena do výběrového řízení. 
  
 
Firmy, které se přihlásily o účast ve výběrovém řízení musely splnit námi daná kritéria a podmínky. 
Zaměstnanec firmy, která pro nás vede výběrové řízení, odsouhlasil a odškrtal, že je všechno splněno  
a doloženo jak my požadujeme. 
Dále bylo schváleno zastupitelstvem, že následujícím krokem bude to, že firmy, které splnily naše 
podmínky, budou losovány, pod dozorem notáře. 
Jaká bude konečná cena a jak vše vysoutěžíme nyní  nevíme.Naším kritériem je samozřejmě nejnižší 
cena, Pokud se nám nebude líbit cena, můžeme  výběrové řízení zrušit a zkusit znovu. Ta možnost tady 
je. 
 
M. Vybíhal  
Hovoří o historii vzniku spolupráce s VODOU. CZ, kdy původně se od r. 2006 spolupracovalo 
s firmou STAR, jejíž součástí byla firma ALLOWANCE. Po 4 měsících firma STAR informovala obec, 
že se rozchází s firmou ALLOWANCE a jestli máme s firmou STAR zájem spolupracovat nebo si 
vybereme někoho jiného. Vybrali jsme  novou firmu VODA CZ Náchod. Byl jsem v Náchodě, ověřoval 
jsem si sídlo firmy VODA CZ, jedná o firmu, která sice má v chodbě cedulku s názvem firmy, 
v kanceláři bylo zamčeno, nikdo tam nebyl, dle sousedů už je dlouho nikdo neviděl. Takže takovou 
máme firmu, které valíme přes jeden milion korun za poradenskou činnost.                                                              
                                                                                     
Bod 8/ usnesení a závěr                                         
8) návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení z dnešního jednání ZO                                 
                                                                                                                                        14 – 0 - 1 
                                                                                                                            usnesení bylo přijato 
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Starostka obce děkuje všem přítomným za účast a v 18:45 hod ukončuje 1. ustavující zasedání 
Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou. 
 
 
 
 
V Hradci nad Svitavou 6. 11. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Ottová Daniela                                             ……………………………………………. 
   
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:    Ing. Josef Čepička                  …………………………………… ……… 
  
 
 
                                     
                                      Ing. Vladimír Vybíhal             …………………………………………… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….                                          …………………………………………. 
            Kamil Pavliš                                                                          Stanislava Vaněčková 
        místostarosta obce                                                                           starostka obce 
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Usnesení z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou,  
konaného 6.11.2010 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1a)   pořízení videozáznamu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 
1b)   ověřovatele zápisu  Ing. Čepičku a   Ing. Vladimíra Vybíhala 
1c)   volební a návrhovou komisi Ing. Václava Hnáta,  Bc.Martina Pavliše a Janu Klouparovou 
1e)   veřejné hlasování 
1g)    program dnešního ustavujícího zasedání ZO 
2f)   paní Stanislavu Vaněčkovou starostkou obce Hradec nad Svitavou 
3d)  pana Kamila Pavliše místostarostou obce Hradec nad Svitavou 
4d)  pana Ing. Václava Hnáta členem Rady obce  Hradec nad Svitavou 
4e)  pana Jana Švrčinu členem Rady obce Hradec nad Svitavou 
4f)   paní Janu Klouparovou členkou Rady obce Hradec nad Svitavou 
5)    pana Ing. Josefa Čepičku předsedou finančního výboru 
6b)  pana Bc.Martina Pavliše předsedou kontrolního výboru 
8)    usnesení z dnešního zasedání ZO 

 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
1d) návrh p. Milana Vybíhala o tajném hlasování 
1f) návrh podaný panem Milanem Vybíhalem o  přerušení ustavujícího zasedání ZO 
2a) návrh pana Neděly na zvolení pana Milana Vybíhala starostou 
2b) návrh na zvolení pana Jana Švrčiny starostou 
2c) návrh na zvolení paní Pavlíny Andrlíkové starostkou 
2d) návrh na zvolení pana Ing. Josefa Čepičky starostou 
2e) návrh na zvolení pana Ing. Václava Hnáta starostou 
3a) návrh na zvolení paní Pavlíny Andrlíkové místostarostkou 
3b) návrh na zvolení pana Ing. Václava Hnáta místostarostou 
3c) návrh na zvolení pana Milana Vybíhala místostarostou 
4a) návrh na zvolení pana Bc.Martina Pavliše členem rady obce 
4b) návrh na zvolení paní MUDr. Zdeňky Štefkové členkou rady obce 
4c) návrh na zvolení pana Milana Vybíhala členem rady obce 
6a) návrh na zvolení pana Milana Vybíhala předsedou kontrolního výboru 
 
 
 
V Hradci nad Svitavou dne 6.11.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………. ..                                                                              …………………………….. 
    Kamil Pavliš                                                                                      Stanislava Vaněčková   
místostarosta obce                                                                                         starostka obce        
 

 
 



 10 

Zápis č. 33 
 
 
 
 
 
 
 
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného  
dne 6. 11. 2010 obsahuje celkem … listů, přičemž: 
 
 
 
 
 
SAMOTNÝ ZÁPIS                                                –     8  LISTŮ 
USNESENÍ ZE ZASTUPITELSTVA                    –     1  LIST 
NÁVRH NA USNESENÍ                                       –     2  LISTY 
PREZENČNÍ LISTINA                                          –     1  LIST 
ZÁZNAM O HLASOVÁNÍ                                   –     4   LISTY 
POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO                –     1   LIST 
LISTINA PROKAZUJÍCÍ SLIB ZASTUPITELŮ -   15   LISTŮ 
PÍSEMNÝ DOTAZ NA PANÍ STANISLAVU 
VANĚČKOVOU,STAROSTKU OBCE                -      1  LIST 
NÁVRH SNK-PRO OBČANY NA PŘERUŠENÍ 
JEDNÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZO      -       1  LIST 
SEZNAM LISTIN V ZÁPISE                                -    34  LISTŮ 
 
 
 
 
 
 


