
 USNESENÍ                                      
ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rusava konaného dne 12.11.2010 v 18,00hodin 

v zasedací síní Obecního ú řadu na Rusavě . 
 
 

1/1 
Zastupitelstvo obce Rusava  
vzalo na vědomí  
složení stanoveného slibu všemi členy ZO. 
 
1/2 
Zastupitelstvo obce Rusava  
urč ilo 
ověřovatele zá pisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce 
Ing. Ladu Urubovou a paní Evu Kerčákovou  
jako zapisovatele paní Janu Pavelcovou 
 
 
1/3 
Zastupitelstvo obce Rusava  
schvá lilo 
program jednání  ustavujícího zasedání dle předloženého návrhu  a  
jednací řád ustavujícího zasedání.   

  
 
1/4 
Zastupitelstvo obce Rusava  
stanovilo  
počet jednoho dlouhodobě  uvolně ného člena Zastupitelstva obce,  
jednoho neuvolně ného místostarosty,  
pě t členů Rady obce, a to starosta, místostarosta a tři zvolení členové.  
a schvá lilo 
veřejný způsob hlasování volby starosty, místostarosty a Rady obce Rusava. 
 
 
1/5 
Zastupitelstvo obce Rusava  
zvolilo  
starostou obce Rusava pana Bohumila Š karpicha. 

 
 

1/6 
Zastupitelstvo obce Rusava  
zvolilo  
místostarostkou obce Rusava paní Evu Pavelcovou. 
 
 
1/7 
Zastupitelstvo obce Rusava  
zvolilo  
dalš í tři č leny Rady obce   Rusava:  
paní Evu Kerč á kovou, pana Daniela Krajcara a pana Miroslava Š evč á ka.  
 
 
 



 
 
 
1/8 
Zastupitelstvo obce Rusava  
zřídilo  
výbor finanční v počtu 5 č lenů a zvolilo:   
předsedu výboru: paní Evu Kerč á kovou 
členy výboru: paní Moniku Zelenou a paní Martu Dudlá kovou (roz. Urbanovou) 

 
 

1/9 
Zastupitelstvo obce Rusava  
zřídilo    
kontrolní výbor v počtu 5 č lenů a  zvolilo: 
předsedu výboru: pana Miroslava Š evč á ka  
členy výboru: pana Josefa Kocfeldu, pana Zdeňka Hradila 
 
 
1/10 
Zastupitelstvo obce Rusava  
zřídilo   
kulturní výbor  a zvolilo 5 č lenů výboru: 
předsedu výboru: pana Daniela Krajcara  
členy výboru: paní Kateřinu Luncarovou, panaZbyňka Vašíka 

 
 

 
 

 
Ově řovatelé zápisu: 
 
Ing. Lada Urubová   … … … … … … … … … … … ... 
 
Paní Eva Kerčáková … … … … … … … … … … … .. 
 
 
 
 
 
 
… … … … … … … .      … … … … … … . 
Bohumil Škarpich      Eva  Pavelcová 
   starosta obce       místostarostka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Z Á  P I S 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rusava konaného dne 12.11.2010 v 18,00hodin 

v zasedací síní Obecního ú řadu na Rusavě . 

Přítomni: dle presenční listiny (příloha č. 1) :  zastupitelé  - celkem 15 

            hosté –  celkem 22 (nepodepsali se vš ichni přítomní občané, i když  byli vyzváni) 
      

Program ustavujícího zasedání: 
 
1) Zahájení.  
2) Určení ově řovatelů zápisu, usnesení  a zapisovatelky, 
3) Složení slibu 
4) Schválení  programu a jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 
5) Volba starosty, místostarosty a dalš ích členů rady obce 
6) Zřízení výborů (finančního, kontrolního a kulturního) zastupitelstva obce, určení počtu,  volba předsedy a členů   
7) Rozprava a diskuse 
8) Usnesení 
9) Závě r 

 
1) Ustavující zasedání bylo zahájeno státní hymnou Č eské republiky.  

Ing. Petr Neumann Phd. jako nejstarš í člen nově  zvolených členů Zastupitelstva obce Rusava 
(dále jen ZO) konstatoval, že ustavující zasedání bylo řádně  svoláno a je přítomno všech 15 
členů s platným osvě dčením,  tudíž  je  usnášeníschopné.  

 
2) Předsedající navrhl jako ově řovatele zápisu a usnesení: Ing. Ladu Urubovou a Evu 

Kerčákovou. Zapisovatelem ustavujícího zasedání byla určena Jana Pavelcová –  pově řený 
pracovník Obecního ú řadu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Návrh byl 
jednohlasně  schválen.  
 

3) Vš ichni přítomní členové ZO byli řádně  zvoleni. Osvě dčení o zvolení členem zastupitelstva 
obce  bylo zasláno Registračním ú řadem v Bystřici pod Hostýnem. Předsedající vyzval 
přítomné členy ke složení slibu. Před složením slibu upozornil, že odmítnutí slož it slib nebo 
složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl 
slož it slib ani neslož il slib s výhradou. Všech přítomných 15 členů ZO slovem „slibuji“ a 
svým  podpisem slib stvrdilo –  viz příloha č. 2.  

 
4) Jednací řád a program zasedání přednesl Ing. Petr Neumann Phd.. k jednacím řádu byl 

navržen  doplně k, a tento byl jednohlasně  schválen a je přílohou  č. 3) tohoto zápisu.  
 
5) Způsob veřejného hlasování na volbu jednoho uvolně ného starosty  byl schválen 12 hlasy.  

 (dalš í hlasováni: 2 se zdrželi,  1 hlas proti) 
 Paní Eva Pavelcová navrhla do funkce starosty pana Bohumila Škarpicha a Ing. Petr                
            Neumann Phd. navrhl paní Danu Gajdošovou. Navržení kandidáti souhlasili s kandidaturou. 
 Dalš í návrhy nebyly vzneseny. 
 Hlasování: 7 pro paní Danu Gajdošovou, 8 proti 
        8 pro pana Bohumila Škarpicha, 7 proti 
 Starostou obce byl veřejným hlasování zvolen pan Bohumil Škarpich, kterému bylo  
 předáno dalš í řízení ustavujícího jednání. 
 
 
 
    
  

   



  
 

      Způsob veřejného hlasování na volbu jednoho neuvolně ného místostarostu  byl jednohlasně         
      schválen.  
 Paní Dana Gajdošová navrhla se souhlasem kandidátky Ing. Ladu Urubovou a pan Bohumil   
      Škarpich navrhl se souhlasem kandidátky paní Evu Pavelcovou. 
 Hlasování pro paní Evu Pavelcovou: 8 pro , 5 proti a 2 se zdrželi. 
 O druhé kandidátce se nehlasovalo. 
 Veřejným hlasování byla do funkce místostarostky obce zvolena paní Eva Pavelcová. 
  
 Způsob veřejného hlasování na volbu dalš ích 3 členů do Rady obce  byl jednohlasně         
      schválen.  
 Paní Dana Gajdošová slovně  vyřkla, že z důvodu neuspokojivého jednání s panem    
     Bohumilem Škarpichem nenavrhuje nikoho. 
 Pan Bohumil Škarpich návrhl kandidáty, kteří s kandidaturou souhlasili: 
 pana Daniela Krajcara - Hlasování: 12 pro,  3 se zrdželi 
 pana Miroslava Ševčáka –  Hlasování: 12 pro,  3 se zdrželi 
 paní Evu Kerčákovou –  Hlasování: 12 pro, 3 se zdrželi 
 
 
6) Předsedající ú vodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor, 

dále navrhl zřídit kulturní výbor. 
      ZO jednohlasně  odsouhlasilo zřízení výborů: finančního, kontrolního a kulturního. 

Finanční výbor:  
Pan Bohumil Škarpich navrhl 5 členné složení výboru, paní Dana Gajdošová vznesla 
protinávrh na 3 členné složení výboru. 
Hlasování pro 3 členy: 5 pro, 8 proti, 2 se zdrželi 
Hlasování pro 5 členů: 8 pro, 4 proti, 3 se zdrželi 
Hlasováním bylo zvoleno 5 členné složení finančního výboru. 
Pan Bohumil Škarpich navrhl do funkce předsedy paní Evu Kerčákovou, která souhlasí 
s kandidaturou. 
Paní Dana Gajdošová vyřkla, že opě t nenavrhuje nikoho. 
Hlasováno pro paní Evu Kerčákovou: 11 pro, 4 se zrdželi 
Předsedou finančního výboru byla zvolena paní Eva Kerčáková. 
Pan Bohumil Škarpich navrhl kandidáty, kteří s kandidaturou souhlasili: 
Paní Monika Zelená -  Hlasování: 10 pro, 5 se zdrželo 
Paní Marta Dudláková (roz. Urbanová) –  Hlasování: 10 pro, 5 se zdrželo 
Dalš í návrh nebyl vznesen. 
Finanční výbor bude ve složení: Eva Kerčáková, Monika Zelená, Marta Urbanová. 
 
Kontrolní výbor:  
Pan Bohumil Škarpich navrhl 5 členné složení výboru, paní Dana Gajdošová vznesla 
protinávrh na 3 členné složení výboru. 
Hlasování pro 3 členy: 6 pro, 8 proti, 1 se zdržel 
Hlasování pro 5 členů: 8 pro, 6 proti, 1 se zdržel 
Hlasováním bylo zvoleno 5 členné složení kontrolního  výboru. 
Pan Bohumil Škarpich navrhl do funkce předsedy pana Miroslava Ševčáka, který souhlasí 
s kandidaturou.  Hlasováno pro pana Miroslava Ševčáka: 10 pro, 5 se zrdželo 
Předsedou finančního výboru byl zvolen pan Miroslav Ševčák. 
Pan Bohumil Škarpich navrhl kandidáty na členy výboru, kteří s kandidaturou souhlasí: 
Pan Zdeně k Hradil -  Hlasování: 9 pro, 6 se zdrželo 
Pan Josef Kocfelda –  Hlasování: 10 pro, 5 se zdrželo 
Dalš í návrh nebyl vznesen. 
Kontrolní výbor bude  ve složeni: Miroslav Ševčák, Zdeně k Hradil, Josef Kocfelda 
 



 
Kulturní výbor:  
Pan Bohumil Škarpich navrhl  složení výboru v počtu 5 členů, paní Dana Gajdošová vznesla 
protinávrh na 3 členné složení výboru. 
Hlasování pro 3 členy: 6 pro, 8 proti, 1 se zdržel 
Hlasování pro 5 členů: 8 pro, 6 proti, 1 se zdržel 
Hlasováním bylo zvoleno 5 členné složení kontrolního  výboru. 
Pan Bohumil Škarpich navrhl do funkce předsedy pana Daniela Krajcara, který souhlasí 
s kandidaturou. Dalš í návrhy nebyly vzneseny. 
Hlasováno pro pana Daniela Krajcara: 10 pro, 5 se zrdželi 
Předsedou finančního výboru byl zvolen pan Daniel Krajcar. 
Pan Bohumil Škarpich navrhl kandidáty na členy výboru, kteří s kandidaturou souhlasí: 
Paní Kateřina Luncarová -  Hlasování: 9 pro, 6 se zdrželo 
Pan Zbyně k Vaš ík –  Hlasování: 10 pro, 5 se zdrželo 
Dále byla navržena panem Bohumilem Škarpichem Ing. Lada Urubová, která s kandidaturou 
nesouhlasila. Dalš í návrhy nebyly vzneseny. 
Kontrolní výbor bude  ve složeni: Daniel Krajcar, Kateřina Luncarová, Zbyně k Vaš ík 
 

7) Starosta obce vyzval přítomné k diskusi: 
 paní Dana Gajdošová –  opě tně  vyjádřila  výhrady  k jednání o obsazení funkcí a kritika na  
     jednání s panem Bohumilem Škarpichem, přesto  nabídla spolupráci od celého sdružení   
     „Blíže občanům“, 
 paní Eva Pavelcová –  reakce na výhradu k připravným jednáním  s možností oslovit  
      kteréhokoliv jiného člena sdružení „Rusavjané za tradice, současnost a budoucnost“  
      s  žádostí o společnou schůzku všech  nově  zvolených  členů Zastupitelstva obce. 
 Paní Dana Gajdošová –  odkaz na vyjednavače –  p. Bohumila Škarpicha. 
 Ing. Ivan Vávra –  shrnutí politického dě ní v obci od „sametové revoluce“ a vyzdvihnutí své 
 ú časti  až  do dnešních dnů, výhrady k jednání a hlasování minulých  Zastupitelstvech a  
      rozsáhlý komentář k osobě  pana starosty Bohumila Škarpicha,  nejen z pohledu veřejného  
      činitele. 
 Pan Bohumil Škarpich  podě koval za příspě vek. 
 Paní Marie Hovořáková –  upozornila na svou ú čast na ně kterých  bývalých  veřejných  
      jednáních a  zdůraznila názor na možnost svobodného rozhodování každého člena  
      Zastupitelstva 

 
8) Návrh na usnesení přednesla paní Jana Pavelcová. Proti usnesení nebylo námitek 
 
9) Nově  zvolený starosta obce podě koval všem za ú čast na ustavujícím zasedání  a za 

projevenou důvě ru 
  
      Zapsala: Jana Pavelcová … … … … … … … … … .  
  

Ově řovatelé zápisu: 
 
Ing. Lada Urubová … … … … … … … … … … … ... 
 
paní Eva Kerčáková… … … … … … … … … … … .. 
 
 
 
 
… … … … … … … .      … … … … … … … …  
Bohumil Škarpich      Eva  Pavelcová 
starosta obce      místostarostka 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


