
USNESENÍ 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rusava konaného dne 3.11.2014 

v 17,30hodin v zasedací síní Obecního úřadu na Rusavě. 

 
 

čl.1. 
Zastupitelstvo obce Rusava  
schvaluje  
program jednání z ustavujícího zasedání. 
 
čl.2. 
Zastupitelstvo obce Rusava  
vzalo na v ědomí  
složení stanoveného slibu všemi členy ZO. 
 
čl.3. 
Zastupitelstvo obce Rusava  
určuje  
návrhovou komisi na usnesení p. Eva Pavelcová, p. Zbyněk Vašík a p. Josefa Kocfelda 
ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce  
p. Hanu Bednářovou a p. Petra Zacharu 
jako zapisovatele p. Ludmilu Mikšánkovou 
 
čl.4. 
Zastupitelstvo obce Rusava  
schvaluje  
program jednání ustavujícího zasedání dle předloženého návrhu, 
jednací a volební řád ustavujícího zasedání (příloha č.1). 
 
čl.5. 
Zastupitelstvo obce Rusava  
stanovuje  
jednoho dlouhodobě uvolněného člena Zastupitelstva obce - starosta,  
dále stanovuje  
pět členů Rady obce zvolených pro výkon funkce, a to starosta, místostarosta a tři zvolení 
členové.  
a schvaluje  
veřejný způsob hlasování volby starosty, místostarosty a členů Rady obce Rusava. 
 
čl.6. 
Zastupitelstvo obce Rusava  
zvolilo 
do funkce starosty obce Rusava pana Bohumila Škarpi cha 
 
čl.7. 
Zastupitelstvo obce Rusava 
zvolilo 
do funkce místostarosty obce Rusava pana Zby ňka Vašíka 
 
 
 



čl. 8. 
Zastupitelstvo obce Rusava 
zvolilo 
další členy Rady obce Rusava:  
paní Martu Dudlákovou , pana Ladislava Pavelce  a pana Miroslava Šev čáka. 
 
čl. 9. 
Zastupitelstvo obce Rusava  
zřizuje  
pro volební období 2014-2018 finan ční výbor v počtu 5 členů 
a zvolilo   
předsedu výboru: p. Martu Dudlákovou  
členy výboru: p. Moniku Zelenou, p. Evu Pavelcovou, p. Zde ňka Vaculíková a Mgr. 
Miroslava Bílka  
 
čl. 10. 
Zastupitelstvo obce Rusava  
zřizuje  
pro volební období 2014-2018 kontrolní výbor v počtu 5 členů 
a zvolilo  
předsedu výboru: p. Miroslava Šev čáka 
členy výboru: p. Josefa Kocfeldu, p. Jana Pavelce, Ing. Stanislav a Třasoně a p. 
Zdeňka Hradila  
 
čl. 11. 
Zastupitelstvo obce Rusava  
zřizuje   
pro volební období 2014-2018 kulturní  komise v počtu 5 členů 
a zvolilo  
předsedu komise: p. Ladislava Pavelce  
členy komise: p. Hanu Bedná řovou, p. Antonína Mikšánka, p. Petra Zacharu a p. 
Daniela Krajcara  
 
čl. 12. 
Zastupitelstvo obce Rusava  
stanovuje  
měsíční odměny neuvolněným členům ZO Rusava pro volební období 2014 – 2018, které 
vyplývají z přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev ve znění pozdějších změn a doplňků (příloha č. 2) a to od 1. 12. 2014. 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Hana Bednářová :   ……………………………... 
 
Petr Zachara :  ….. …………………………. 
 
 
 
 

………………….      …………………… 
starosta obce      místostarosta 


