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Ze zprávy o činnosti
Nejdříve se Vám omlouváme za zpoždění při
vydání tohoto čísla Zpravodaje a s tím spojených změn ve
výběru poplatků v letošním roce. Zastupitelstvo se sešlo na
pravidelných poradách 12. ledna, 9. února, 8. března a 4.
dubna, veřejná zasedání se konala 9. února a 10. dubna.
Pro přestěhování knihovny bylo nutné objednat
zhotovení nového nábytku, ze tří nabídek vybralo
zastupitelstvo nabídku firmy NOEL Partutovice, která již
instalovala nábytkovou stěnu do PC a zázemí kulturního
domu. Kromě toho bude v knihovně také nový stůl od
stejné firmy a stojany od firmy Andrys-Bagar. Dále obec
podala žádost o dotaci z prostředků Olomouckého kraje na
opravu kříže na hřbitově a žádost o dotaci na nákup auta
pro Sbor dobrovolných hasičů. Nábytek do školy, hospody
a kanceláře starosty bude obec pořizovat dle vývoje
rozpočtu a schválených žádostí o dotace. V loňském roce
byla obci nabídnuta možnost bezúplatného převodu
majetku z armády. Této nabídky jsme využili a požádali o
převod traktoru a dalších movitých věcí, které by se obci
mohly hodit. Po únorové povodni se daly věci do pohybu,
takže v současné době je na úřadě podepsaná smlouva o
bezúplatném převodu 2 traktorů. Do konce února jsme

předali Státnímu fondu životního prostředí ČR materiály
k závěrečnému vyhodnocení akce „ČOV a kanalizace Ústí“
společně s žádostí o zbývající část dotace ve výši
1.211.000,- Kč. Na vyřízení naší žádosti má státní fond
lhůtu jednoho roku.
Zastupitelstvo řešilo také žádost Mysliveckého
sdružení Nihlov o příspěvek na vybudování 1 lapacího
zařízení na škodnou zvěř (byl schválen), žádost Asociace
sportu pro všechny o příspěvek na činnost (schváleno), ZO
projednávalo také nástup pracovníků na veřejně prospěšné
práce, smlouvu s firmou CONNEX na dopravní obslužnost,
smlouvu s VaK Přerov na likvidaci kalu a odběr vzorků
z čistírny odpadních vod. V rámci mikroregionu Hranicko
se konalo několik schůzek týkajících se rozvojové strategie
Mikroregionu Hranicko. U nás se konal v sobotu 4. února
seminář na téma „Biomasa a podpůrné programy“. Zájem
ze strany občanů byl minimální, přednáška se týkala
vytápění, úspor, likvidace odpadů a myslíme si, že mohla
zaujmout každého z Vás.
Na počátku roku byla uzavřena s firmou Ekoltes
a.s. smlouva na likvidaci komunálního odpadu včetně
odvozu plastů, papíru, skla a nápojových kartonů.

ROZPOČET NA ROK 2006
Rozpočet na rok 2006 mělo obecní zastupitelstvo původně schvalovat ve středu 29. března 2006, z důvodu povodně se
však veřejné zasedání nekonalo. Rozpočet byl zveřejněn na úřední desce (nyní k nahlédnutí na OÚ nebo na webových
stránkách) a schválen zastupitelstvem v pondělí 10. dubna 2006 v celkové výši 4.782.000,- Kč.
Druh příjmu
Daňové příjmy
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Poplatek za užívání VP
Poplatek za svoz KO
Dotace ze stát.rozpočtu
Nájemné z pozemků
Lesní hospodářství
Stočné
Pronájem KD a pohostinství
Bytové hospodářství
Pronájem – nebytové hospodářství
Prodej popelnic
Pronájem HZ
Místní správa
Obecné příjmy – úroky
Zůstatek z roku 2005

Kč
3681000
12000
5000
4100
150000
98900
20000
200000
100000
112000
85000
33000
4000
5000
6000
1000
265000

Celkem

4782000

Druh výdaje
Lesní hospodářství
Silnice
Provoz veřejné silniční dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod
Revitalizace - rybníky
Základní škola
Kultura
Tělovýchovná činnost
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a rozvoj
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obce
Sociální péče
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Místní správa
Obecné výdaje
Splátky úvěrů
Celkem

Kč
148000
10000
53000
570000
4500
540000
598000
65000
52000
1000
30000
15000
205000
187000
19000
120000
625000
826000
113500
600000
4782000

K největším výdajům náleží úhrada faktury firmě Dušan Kleiber z loňského roku ve výši 285.000,- Kč, oprava centrálního
kříže na hřbitově – 110.000,- Kč, pořízení nábytku do knihovny – 100.000,- Kč, pořízení projektové dokumentace
k územnímu řízení na umístění komunikace a inženýrských sítí v Lípí, náklady spojené se sjezdem rodáků a samozřejmě
splátky úvěrů.

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ÚSTÍ
Při ohrožení povodněmi se místní povodňová
komise řídí povodňovým plánem obce, jehož poslední
verze byla schválena na podzim roku 2003. Povodňový
plán má být pro členy komise jakýmsi návodem, jak se
chovat a co dělat při různých stupních povodňové aktivity.
Součástí povodňového plánu je také soupis ohrožených
budov a rodinných domků v obci, jejichž majitelé v roce
2002-2003 předávali obecnímu úřadu požadavky na
povodňovou komisi a především telefonické kontakty. Od
té doby uplynul nějaký čas, řada z Vás si pořídila mobilní
telefony a pevnou linku z finančních důvodů zrušila. Takže
se stávalo, že jsme Vám chtěli sdělit aktuální informace,
ale nedovolali jsme se. Žádáme Vás proto, abyste případné
změny - mobilní číslo, pracoviště apod. - nahlásili na
obecním úřadě.
Informovanost členů povodňové komise i občanů
je nyní nesrovnatelná. V roce 1997 bylo v obci pár
mobilních telefonů. Brzy nato byly obce vybaveny

mobilními telefony s krizovými čísly. Kromě toho
sledujeme dnes vývoj povodňové situace na internetu na
webových stránkách „Povodí Moravy“. Při poslední
povodni ve dnech 28.-30. března 2006 navštěvovalo tyto
stránky rekordních 18000 návštěvníků za hodinu. Můžeme
říci, že naše PC je celkem dobře vybaveno a že povodňová
komise i občané mají počítače volně k dispozici. Malou
nevýhodou je, že stránky Povodí Moravy nebyly pravidelně
a řádně aktualizovány, což se snad do budoucna vylepší.
Rozhodnutí, zda a kdy vyklízet ohrožené prostory, zvláště
blíží-li se noc,
je však plně v kompetenci místní
povodňové komise.
Touto cestou chceme poděkovat nejen členům
povodňové komise, ale zvláště všem ochotným občanům,
kteří přišli pomoci při stěhování šaten, sklepních prostor
hospody, hasičské zbrojnice, kostela a knihovny před
vodou a následném úklidu znečištěných komunikací,
čističky, hřiště, šaten atd. po vodě.

Výběr místních poplatků a stočného v roce 2006
Vzhledem ke zvýšení stočného na 8,-Kč/m3, které bylo schváleno v prosinci 2005, dochází ke změnám při výběru
poplatků v roce 2006 takto:
Druh poplatku
Výše
Splatnost
Poplatek ze psů
150,-Kč
30. 4. 2006
Nájemné z pozemků
0,60 Kč/m2
30. 4. 2006
Stočné – 1. splátka
8,- Kč/m3
30. 4. 2006
Stočné – 2. splátka
8,- Kč/m3
30. 9. 2006
Poplatek za svoz KO 1. pololetí
140,- Kč/osoba
31. 5. 2006
Poplatek za svoz KO 2. pololetí
140,- Kč/osoba
31. 10. 2006
Největší problém je stanovit výši stočného, protože máme několik typů domácností. U těch, které odebírají vodu pouze
„státní“ tj. z VaK a.s. Přerov nebo odebírají vodu pouze ze studní, je výpočet celkem jednoduchý (v prvním případě dle
vodoměru, v druhém případě dle paušálu. Pak jsou ovšem domácnosti, které odebírají dvojí vodu – tj. ze studní i státní. U
těchto domácností je pak obtížné vypočítat stočné a je tudíž nespravedlivé, pokud tyto domácnosti hradí stočné pouze za
vodu stanovenou vodoměrem. Paušální sazba je pro téměř všechny domácnosti 46 m3 vody na osobu a rok. Jsou ovšem i
několikačlenné domácnosti, které takovou spotřebu mají za celý rok, některé i daleko méně. Bylo by možná dobré vědět,
jak to dělají. Je pak strašně těžké chtít po některé domácnosti pár stovek a po jiné pár tisíc. Jen pro Vaši informaci uvádíme
ceny Vodovodů a kanalizací Přerov a.s. platné od 1. 1. 2006, vodné – 28,- Kč/m3, stočné – 18,- Kč/m3.
Protože prozatím není v silách obce prokázat spotřebu Vaší vody, obec nechává na každém z Vás, aby v případě odběru
státní i „vlastní“ vody, si výši roční spotřeby spočítal sám. Je jasné, že placení za služby není příjemnou záležitostí, ale
uvědomte si, že jsou lidé, kteří platí drahou vodu a stočné a jsou lidé, kteří za vodu „neplatí“ a ještě „šetří“ na stočném.
Placení stočného se letos týká všech domácností v obci, protože od listopadu 2004 jsou odpadní vody ze všech objektů
napojeny na obecní kanalizaci.

Všechny poplatky můžete platit ve výše uvedených termínech hotově na obecním úřadě od 18. 4. 2006
v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 hodin. Stočné budeme letos vybírat ve
dvou splátkách, je možné jej uhradit i jednorázově.

KURZ „ZÁKLADY VÝPOČETNÍ TECHNIKY“
Zájemci o počítačový kurz – WORD, WINDOWS a INTERNET v rozsahu 35 hodin,
který bude na jaře roku 2006 opět zajišťovat obecní úřad ve spolupráci
se Soukromou střední odbornou školou Hranice s.r.o.,
se mohou přihlásit na obecním úřadě. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Charleyova teta v Ústí
Na sobotu 18. 3. jsme pozvali do našeho KD divadelní soubor Tyl Drahotuše, aby také našim divákům předvedl
úžasné představení, komedii Charleyova teta. Ten, kdo přišel, určitě nelitoval, protože představení bylo vynikající.
Humorné zápletky vyvolaly spoustu smíchu, ba i slz. Trochu nás zamrzela účast diváků, 85 dospělých (z toho asi 25
z Malhotic, Skaličky apod.) a 19 dětí. Říkali jsme si, proč Vás nepřišlo více? Bylo něco zajímavého v televizi nebo
vstupné 40,- Kč bylo drahé? Každopádně byste se společně s herci DS Tyl, pro které je divadlo především koníčkem a
láskou, skvěle pobavili. Snad tedy příště!

Pozvánka na oslavu Dne matek
Přijměte pozvání Obecního úřadu Ústí
na oslavu Dne matek, která se bude konat
v neděli 7. května 2006 v 15.00 hodin v sále
kulturního domu v Ústí. Součástí programu, ve
kterém vystoupí děti ze Základní školy,
mateřské školy Ústí a Domu dětí a mládeže
Hranice, bude také výstava fotografií ze soutěže
Vesnice v květu z roku 2005.
V době od 16.00 do 18.00 hodin si
můžete také prohlédnout místní knihovnu
s veřejným internetem, která je od března
letošního roku umístěna v suterénu KD.

Sjezd rodáků se blíží
Skončila zima, přichází očekávané jaro a s ním také kvapem
se blížící sjezd rodáků naplánovaný na víkend 30. 6. – 2. 7. 2006.
V současné době jsme ukončili přípravu publikace, chystáme její
výtisk společně s pozvánkami a plakáty. Evidenci adres rodáků máme
téměř hotovou, adresy, které nám scházejí, zajistíme do konce dubna.
Dalším úkolem bude připravit výstavy fotografií, zajistit doprovodný
program a občerstvení .
Samozřejmě, že počítáme při takové příležitosti také
s úklidem obce, květinovou výzdobou a dalšími vylepšeními, která
dovolí obecní rozpočet. Chceme Vás touto cestou poprosit, abyste si
uklidili před svými rodinnými domy, odstranili (pokud je to jen trochu
možné) z blízkosti Vašich domovů různé skládky materiálu apod.,
prostě abyste se jaksepatří připravili na tuto významnou událost, kdy
obec navštíví spousta hostů.
Děkujeme Vám.

Sdělení Finančního úřadu Hranice k dani z nemovitosti
Sdělujeme Vám, že od 15.3.2006 jsou na přepážkách České pošty k dispozici nové "daňové složenky", kterými
mohou
poplatníci
uhradit
finančnímu
úřadu
platbu
daně
z
nemovitostí
bez
poplatku.
Vzhledem k tomu, že nové daňové složenky jsou odlišné od původních poštovních poukázek, dojde k technické změně v
tisku daňových složenek na Finančním úřadě v Hranicích a distribuce těchto složenek poplatníkům (s předtištěnou částkou
daně z nemovitostí pro rok 2006 a jménem poplatníka) se opozdí, termín tisku je předběžně stanoven na 10.5.2006. V
případě, že neměl poplatník v roce 2006 žádnou změnu ve zdaňování nemovitostí ve srovnání s rokem 2005 a nechce čekat
na předtištěnou daňovou složenku z FÚ, může uhradit částku daně z nemovitostí stejnou jako v loňském roce, termín
splatnosti je do 31.5.2006 (popř. ve 4 stejných splátkách při dani nad 1000,- Kč) na přepážce České pošty daňovou
složenkou bez poplatku (jiný způsob platby je bezhotovostní převod z účtu nebo platba na pokladně FÚ v pondělí a středu
od 8-10.45,11-15.45h).
Zdůrazňujeme, že na daňové složence je nutno uvést:
* částku
* číslo účtu FÚ bez přečíslí: 47628831, dále zakřížkovat druh daně: daň z nemovitostí
* do variabilního symbolu: rodné číslo poplatníka daně z nemovitostí.

Upozornění MěÚ Hranice – výměna občanských průkazů
Upozorňujeme, že nejpozději dnem 31. prosince 2006 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných
údajů vydaných do 31. prosince 1996. Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez
omezení“, s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936.
Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je občan povinen předložit nejpozději do 30. listopadu
2006. Doporučujeme občanům, aby o výměnu občanského průkazu žádali v průběhu celého roku a neponechávali ji na
poslední měsíce roku 2006.

Platnost občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936
Občanům narozeným před 1. lednem 1936 skončí nejpozději dnem 31. prosince 2008 platnost občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 2003. Žádost o vydání nového občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji mohou občané podávat i v současné době. Za výměnu občanského průkazu se nevybírá správní poplatek.

UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Tento týden byly vyvezeny kontejnery od hřbitova a od Juráňového. Kontejner od hřbitova bude nově umístěn za
šatnami TJ Sokol a bude sloužit všem občanům pro ukládání železného šrotu. U hřbitova je nový kontejner pro ukládání
hřbitovních odpadů o obsahu 1100 l, který bude pravidelně vyvážen firmou EKOLTES a.s. při svozu popelnic 1 x za 14
dní. V případě, že tento kontejner nebude stačit, obec zakoupí ještě jeden. Dále Vás upozorňujeme, že ve středu 11. dubna
opět někdo z občanů vyvezl do kontejneru u Juráňového dřevo a větve z vrby. Tento odpad ukládejte na skládku u hřiště.
Kontejnery se vyváží na skládku do Hranic a uložení 1 t včetně dopravy stojí cca 1000,- Kč. Je zbytečné platit za dřevní
odpad, který může třeba někdo z občanů využít.
V případě nejasností ohledně uložení jakéhokoliv odpadu se obraťte na obecní úřad.

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ÚSTÍ ...
To, že zima není pro děti ze ZŠ jen obdobím nečinnosti a spánku, svědčí několik akcí, kterých se žáci zúčastnili.
Ještě v prosinci se zapojili žáci 5. ročníku do celostátní testovací akce 40. kola projektu Kalibro 2006. Ve dvojicích si poměřili
síly v dovednostech a testech v matematice a v českém jazyce. Nejlépe si v matematice vedli Lukáš Brňovják a Jakub Kočnar,
v českém jazyce zase Lucie Hrbáčková a Kristýna Vinklárková.
Poslední den vyučování před Vánocemi byl také v naší škole plný her, soutěží a vánočního rozjímání. Nakonec jsme
si společně zazpívali a rozdali drobné a milé dárečky, které každý našel pod ozdobeným stromečkem.
V lednu jako tradičně žáky ZŠ a MŠ Ústí čekal dětský karneval, který proběhl 21. 1. 2006 v KD. Děti čekala bohatá
tombola z darů rodičů a sponzorů. K dobrému průběhu napomohla také svižná diskotéková hudba paní Pavelkové z Kelče a
společenské hry pro malé i velké. To vše nakonec způsobilo, že se mnohým nechtělo domů.
Po jarních prázdninách a období odpočinku po namáhavém vypětí z učení před vysvědčením se žáci ZŠ Ústí opět
s chutí pustili do nového pololetí školního roku. V 5. třídě je opět čekalo 40. kolo projektu Kalibro 2006. Tentokrát každý
soutěžil za sebe, ale vlastně i za školu, protože jsou to testy z matematiky a z českého jazyka celostátně vyhodnocované v Praze
a jsou již sestaveny podle nového vzdělávacího plánu, který nás čeká od 1. 9. 2007. Výsledky těchto testů zatím nejsou známy,
protože vyhodnocení přijde až v dubnu.
A konečně v březnu jako každoročně 4. a 5. ročník poměřil své síly v celorepublikové matematické soutěži Klokánek
2006. Nejlépe se ve 4. ročníku vedlo Aničce Kopecké a v 5. ročníku Jakubovi Kočnarovi.
A co nás čeká v dubnu? Dlouho očekávané jaro přivítáme písničkou na 1. ročníku pěvecké soutěže O
Jindřichovského kokrháče. Jako pravidelně budeme malovat do hasičské soutěže Požární ochrana očima dětí, kde každoročně
získáváme ocenění v okresním i krajském kole. Doufáme, že i tentokrát obstojíme.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA - SOBOTA 29. DUBNA 2006
Pro velký zájem se uskuteční v letošním roce opět humanitární sbírka DIAKONIE BROUMOV.
Do průjezdu bývalého obecního úřadu můžete v sobotu 29. dubna přinést v krabicích nebo v igelitových pytlích tyto věci:
letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, veškerý poškozený textil, peří, přikrývky,
polštáře a deky, obuv, kterou je možné ještě nosit, aktovky, batohy, tašky, kabelky, drobné funkční elektrické spotřebiče,
nádobí, které již nepoužíváte. Konání sbírky Vám připomeneme v obecním rozhlase.

PRANOSTIKY
Neznámé pranostiky Vám mohou mnohé napovědět.
Duben
Leden Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.
Mlhavý leden, mokré léto.
Květen
V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy zato.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Únor Když únor vodu spustí, v led mu ji březen zhustí.
Masopust na slunci – pomlázka u kamen.
Sv. Matěj láme led, není-li ho, zrobí ho hned.
Teplý únor – studené jaro, teplé léto.
Červen
Březen Studený březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.
V březnu vítr, v dubnu déšť – pak jistě úrodný rok
jest.
Pěkně-li na sv. Josefa, bývá dobrý rok.

Duben hojný vodou, říjen pivem.
Co si duben zazelená – květen mu to spálí.
Mokrý duben – hojnost ovoce.
Mnoho chroustů v máji, dobrý rok.
Když se v máji ozve hrom, zatřes stromem, aby byl
silný.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Pán Serboni pálí stromy.
Jaký červen takový i prosinec.
Pěkné růže v zahradách, pěkný podzimek a pozdní
úroda.
V červnu deštivo a chladno způsobí neúrodný rok
snadno.

Příjemné prožití Velikonočních svátků
přejí všem občanům zastupitelé i zaměstnanci Obce Ústí.
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