
USNESENÍ Č. 1 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN 

ZE DNE 19. 10. 2022 V 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 

1) Zastupitelstvo obce Rusín určuje jako ověřovatele zápisu paní Kamilu Šteflovou a pana    

               Martina Kučavíka,  zapisovatelkou paní Ilonu Konvičkovou. 

        2) Zastupitelstvo obce Rusín schvaluje program ustavujícího zasedání, tak jak byl předložen. 

        3) Zastupitelstvo obce Rusín schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

        4) Zastupitelstvo obce Rusín v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že   

            výkon  funkce starosty bude vykonávaná jako funkce uvolněná a ostatní členové  

            zastupitelstva, včetně funkce místostarosty budou vykonávány jako funkce neuvolněné. 

       5) Zastupitelstvo obce Rusín volí starostou obce Rusín pana Radka Bezděčíka. 

       6) Zastupitelstvo obce Rusín volí místostarostou obce Rusín paní Karínu Ščibravou. 

       7) Zastupitelstvo obce Rusín zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou  

           tříčlenné. 

      8) Zastupitelstvo obce Rusín volí předsedou Finančního výboru paní Kamilu Šteflovou. 

      9) Zastupitelstvo obce Rusín volí předsedou Kontrolního výboru pana Martina Kučavíka. 

    10) Zastupitelstvo obce Rusín volí členy finančního výboru pana  Karla Sobka  

           a Ing. Václava Říhu. 

    11) Zastupitelstvo obce Rusín volí členy Kontrolního výboru pana Jiřího Kolka a pana Petra     

           Maléře. 

   12) Zastupitelstvo obce Rusín volí předsedou Kulturní a bytové komise pana Jiřího Kolka. 

   13) Zastupitelstvo obce Rusín volí členy Kulturní a bytové komise paní Kamilu Šteflovou  

         a pana Petra Maléře. 

  14) Zastupitelstvo obce Rusín v souladu §71 zákona o obcích a nařízení vlády ČR č. 318/2017  

         schvaluje měsíční odměnu za výkon uvolněného starosty obce, dle platného předpisu. 

  15) Zastupitelstvo obce Rusín v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví  

         odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve  

        výši 8.000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce  

        místostarosty. 

16) Zastupitelstvo obce Rusín v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že   

       neuvolněným členům zastupitelstva, kteří současně vykonávají funkci předsedy  

       Finančního a Kontrolního výboru bude odměna poskytována ve výši 2.190,- Kč a  



       neuvolněným členům zastupitelstva, kteří současně vykonává funkci člena Kontrolního  

       nebo Finančního výboru bude odměna poskytována ve výši 1.825,- Kč. Odměny budou  

       poskytovány ode dne zvolení do funkce. 

17) ZO schvaluje použití nových Podpisových vzorů k nakládání s finančními prostředky   

      Obce pro odpovědné osoby starostu Radka Bezděčíka, místostarostku Karínu Ščibravou  

       a účetní obce Ilonu Konvičkovou, v souladu se zákonem č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve  

       znění pozdějších předpisů (§11, odst.1, písm. f), dále zákonem 320/2001 Sb., o finanční  

       kontrole v platném znění a pro provádění převodních příkazů – bankovní operace,  

       včetně příloh: č. 3 a č. 4  ke směrnici pro vedení účetnictví, oběh účetních dokladů a  

       evidenci majetku obce Rusín č.1/2017 ze dne 13. 12. 2017. 

18) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2022, č.7/2022, č. 8/2022, č.9/2022 a    

       č.10/2022 obce Rusín. 

19) ZO pověřuje starostu obce Radka Bezděčíka k trvalému provádění rozpočtových  

       opatření v rozpočtu obce Rusín a to v plném rozsahu. 

20) ZO schvaluje cenové nabídky na provedení oprav místních komunikací stříkanou  

        metodou společností SILNICE CZ s r.o., Červený Dvůr 918/7, 794 01 Krnov v rozsahu:  

        místní komunikace p. č. 1064 v celkové ceně 108.000,- Kč bez DPH a oprava místní  

        komunikace v Rusíně parcela č. 1520/5 v celkové výši cca. 70.000,- Kč dle skutečně  

        provedeného rozsahu prací. Současně ZO pověřuje starostu obce k vyřízení všech  

        záležitostí s opravami spojenými. 

21) ZO obce schvaluje Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Rusín  

       k 31. 8. 2022 v plném znění. 

Zasedání bylo ukončeno v 17:40 hod. 

Zapsala: Ilona Konvičková 

 

……………………………………………………..                                   …………………………………………………..                                   

                 Radek Bezděčík                                                                      Karína Ščibravá 

                     Starosta                                                                                                       Místostarostka 

 

Ev. Číslo :              65 - 2022 

Vyvěšeno:       21. 10. 2022              Sejmuto:            8. 11. 2022 

Vyvěsil:       Radek Bezděčík 


