
Zápis 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rusava 

konaného dne 5. 11. 2018 
v 17:30 hodin v zasedací síni Obecního úřadu Rusava 

 
Přítomni dle presenční listiny: zastupitelé – celkem 15     
 hosté – celkem 2 
 
1) Zahájení 

Pan Miroslav Krč, jako nejstarší člen nově zvolených členů Zastupitelstva obce Rusava 
(dále jen ZO), zahájil toto ustavující zasedání. Přivítal všechny přítomné a po krátkém 
úvodním slovu předal slovo p. Bohumilu Škarpichovi. Ten shrnul proběhnuté volby i 
povolební postup - byl podán písemný dotaz na platnost voleb do ZO a po uplynutí 
zákonné lhůty bylo svoláno ustavující zasedání ZO. Informace o konání zasedání bylo 
zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu (příloha č. 1). 

 
2) Složení slibu 

Všichni přítomni členové ZO byli řádně zvoleni, což doložili osvědčením a po té mohli 
přistoupit ke složení slibu. Slib byl přečten a každý z přítomných 15 členů ZO slovem 
„slibuji“ a svým podpisem slib stvrdilo (příloha č. 2). 

 
Usnesení čl.1 
Zastupitelstvo obce Rusava 
bere na vědomí 
složení stanoveného slibu všemi členy Zastupitelstva obce Rusava 

 
3) Určení ověřovatele zápisu a zapisovatele 

Byli navrženi: 
Ověřovatelé zápisu z ustavujícího zasedání ZO: p. Miroslav Krč, p. Markéta Korubová 
Zapisovatelkou byla určena p. Ludmila Mikšánková – pověřený pracovník obce Rusava. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 2 (p. Korubová, p. Krč) 

 
Usnesení čl.2 
Zastupitelstvo obce Rusava 
určuje 
ověřovatele zápisu: p. Miroslav Krč, p. Markéta Korubová 
zapisovatel: p. Ludmila Mikšánková 

 
4) Schválení programu 

Program zasedání přednesl p. Bohumil Škarpich. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
doplňující či pozměňující návrhy a tento byl jednohlasně schválen. 

 
Program ustavujícího zasedání: 

1. Zahájení 
2. Složení slibu 
3. Určení ověřovatele zápisu a zapisovatele 
4. Schválení programu 
5. Schválení jednacího a volebního řádu 
6. Volba starosty, místostarosty a dalších členů rady obce 
7. Zřízení finančního, kontrolního a kulturního výboru a volba jejich členů 
8. Stanovení odměn členům Zastupitelstva obce 



9. Rozprava a diskuse 
10. Návrh usnesení 
11. Závěr 

 
Usnesení čl. 3 
Zastupitelstvo obce Rusava 
schvaluje 
program jednání ustavujícího zasedání dle předloženého návrhu. 

 
5) Schválení jednacího a volebního řádu 

Členové ZO byli p. Bohumilem Škarpichem seznámeni s jednacím a volebním řádem, 
který mimo jiné řeší způsob volby starosty, místostarosty a dalších členů rady obce. K 
návrhu jednacího a volebního řádu nebyly vzneseny žádné doplňující či pozměňující 
návrhy a hlasováním byl jednohlasně schválen (příloha č. 3). 

 
Usnesení čl. 4 
Zastupitelstvo obce Rusava 
schvaluje 
jednací a volební řád ustavujícího zasedání. 

 
6) Volba starosty, místostarosty a dalších členů rady obce 

p. Bohumil Škarpich přednesl návrh na uvolněné a neuvolněné funkce členů ZO: 
- jeden dlouhodobě uvolněný člen ZO – starosta obce 
- jeden neuvolněný místostarosta 
- pět členů rady obce ve složení – starosta, místostarosta a 3 zvolení členové ZO. 
Hlasováním byl tento návrh jednohlasně schválen. 

 
Usnesení čl. 5 
Zastupitelstvo obce Rusava 
stanovuje 
jednoho dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva obce – starosta 
dále stanovuje 
pět členů rady obce zvolených pro výkon funkce: starosta, místostarosta a tři zvolení členové. 

 
Pan Zbyněk Vašík navrhl do funkce starosty obce Rusava p. Bohumila Škarpicha, který 
s kandidaturou souhlasil. Nebyly předneseny žádné protinávrhy. 
Proběhlo hlasování a starostou obce Rusava byl 15 hlasy zvolen p. Bohumil Škarpich, 
který ve svém příspěvku poděkoval za projevenou důvěru. 

 
Usnesení čl. 6 
Zastupitelstvo obce Rusava 
zvolilo 
do funkce starosty obce Rusava p. Bohumila Škarpicha. 

 
Na funkci místostarosty obce Rusava byl navržen starostou obce p. Bohumilem 
Škarpichem p. Zbyněk Vašík, který s kandidaturou souhlasil. Nebyly předneseny žádné 
protinávrhy. 
Místostarostou obce Rusava byl 15 hlasy zvolen p. Zbyněk Vašík. 

 
Usnesení čl. 7 
Zastupitelstvo obce Rusava 
zvolilo 
do funkce místostarosty obce Rusava p. Zbyňka Vašíka. 

 



Dále se hlasovalo o členech Rady obce Rusava. Navrženi byli starostou obce p. 
Bohumilem Škarpichem, pí Marta Dudláková, p. Ladislav Pavelec a Ing. Stanislav 
Třasoň, kteří s kandidaturou souhlasili. Nebyly předneseny žádné protinávrhy. 
Samostatným hlasováním byli zvoleni: Marta Dudláková – jednohlasně, Ladislav 
Pavelec – jednohlasně, Ing. Stanislav Třasoň – jednohlasně. 

 
Usnesení čl. 8 
Zastupitelstvo obce Rusava 
zvolilo 
další členy Rady obce Rusava: p. Marta Dudláková  

p. Ladislav Pavelec 
p. Ing. Stanislav Třasoň 

 
7) Zřízení finančního, kontrolního a kulturního výboru a volba jejich členů 

Zákon o obcích ukládá povinností zřízení finančního a kontrolního výboru a z důvodu 
obecních potřeb je nutností ustanovit i kulturní výbor. 
ZO jednohlasně odsouhlasilo zřízení finančního, kontrolního a kulturního výboru ve 
složení jak je níže uvedeno. Všichni navržení členové souhlasili se zařazením do 
jednotlivých výborů. Bylo jednotlivě hlasováno a vše jednohlasně bylo schváleno „pro“. 

 
Finanční výbor 
předseda výboru: p. Marta Dudláková 
členové výboru: p. Jana Sumcová, p. Monika Zelená 

 
Usnesení čl. 9 
Zastupitelstvo obce Rusava 
zřizuje 
pro volební období 2018 - 2022 finanční výbor v počtu 3 členů 
a zvolilo 
předsedu výboru: p. Marta Dudláková 
členy výboru: p. Jana Sumcová, p. Monika Zelená 

 
Kontrolní výbor 
předseda výboru: p. Miroslav Krč 
členové výboru: p. Zdeněk Hradil, p. Luboš Mikšánek, p. Petr Mikšík, p. Jaroslav Mozola 

 
Usnesení čl. 10 
Zastupitelstvo obce Rusava 
zřizuje 
pro volební období 2018 - 2022 kontrolní výbor v počtu 5 členů 
a zvolilo 
předsedu výboru: p. Miroslav Krč 
členy výboru: p. Zdeněk Hradil, p. Luboš Mikšánek, p. Petr Mikšík, p. Jaroslav Mozola 

 
Kulturní výbor 
předseda výboru: p. Ladislav Pavelec 
členové výboru: p. Stanislav Gregor, p. Markéta Korubová, p. Hana Pavelcová, p. Jan 
Uruba 

 
Usnesení čl. 11 
Zastupitelstvo obce Rusava 
zřizuje 
pro volební období 2018 - 2022 kulturní výbor v počtu 5 členů 
a zvolilo 



předsedu výboru: p. Ladislav Pavelec 
členy výboru: p. Stanislav Gregor, p. Markéta Korubová, p. Hana Pavelcová, p. Jan Uruba 

  
8) Stanovení odměn členům Zastupitelstva obce 

Zastupitelstvo obce Rusava dále projednávalo odměny uvolněných a neuvolněných 
členů ZO Rusava pro volební období 2018 – 2022, s platností od 1. 12. 2018, které 
vyplývají z přílohy č. 1 nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev ve znění pozdějších změn a doplňků (příloha č. 4).  
p. Krč konstatoval, že členství v ZO není výdělečná činnost, ale dle možností rozpočtu 
obce a aktivit členů ZO se mohou jednotlivé odměny za výkon funkce změnit. 
Nebyly podány žádné protinávrhy a odměny neuvolněných členů ZO Rusava jak byly 
navrženy, byly jednohlasně schváleny. 
 
Usnesení čl.12 
Zastupitelstvo obce Rusava 
stanovuje 
měsíční odměnu uvolněného člena ZO a odměny neuvolněným členům ZO Rusava pro volební 
období 2018 – 2022, které vyplývají z nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon 
funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších změn a doplňků. 

 
9) Rozprava a diskuse 

p. Zbyněk Vašík - podklady pro jednání ZO budou zasílány jednotlivým členům 
zastupitelstva do jejich e-mail schránek, oznámení o konání veřejného jednání bude 
zasíláno nejpozději 7 dnů předem. 
p. Škarpich - seznámil nové členy ZO se zvyklostmi omlouvání nepřítomnosti na jednání 
ZO, postupy při projednávání bodů programu veřejného jednání, nahlížení do zápisů z 
jednání apod. 
p. Jan Uruba – vznesl dotaz, na kdy je předběžně naplánováno další jednání ZO. 
Starosta odpověděl, že přibližně v první polovině měsíce prosince 2018 a nastínil, co se 
bude na zasedání řešit. 
p. Třasoň – požádal o zaslání rozpisu plánu jednání RO. Starosta odpověděl, že 1. rada 
bude již v pondělí 12. 11. 2018 v 18.00 hodin a termíny jednání RO budou rozeslány. 

 
10) Návrh usnesení 

Jednotlivé body usnesení byly průběžně přečteny a schváleny při projednávání 
jednotlivých bodů programu jednání. 

 
11) Závěr provedl nově zvolený starosta obce, který poděkoval všem za účast na 

ustavujícím zasedání a vyzval všechny členy ke spolupráci a plnění závazků vůči 
občanům. 

 
Na Rusavě dne 5. 11. 2018 
 
 
Ověřovatel zápisu: Miroslav Krč 
  
 Markéta Korubová 
 
 
 
 
 Bohumil Škarpich Zbyněk Vašík 
 starosta obce místostarosta obce 


