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Ze zprávy o činnosti
Obecní zastupitelstvo vstoupilo v novém roce 2005 do 2. poloviny volebního období. Na svých poradách se sešlo 12. ledna, 9. února
a 9. března. První veřejné zasedání se konalo 17. února 2005 v klubovně HZ. Mimo jiné se úřad a zastupitelé zabývali těmito
záležitostmi. Obecní zastupitelstvo jmenovalo komisi pro posouzení stávající výsadby v obci a vytipovalo 10 lokalit (obecní
pozemky) v zastavěné části obce za účelem vypracování návrhu nové výsadby. S celou komisí spolupracovala zahradní architektka
Ing. Blanka Dreiseitelová, která navrhla koncepci nové výsadby pro rok 2005. Jejím úkolem je rovněž připravit návrh úprav kolem
prodejny Jednoty a budovy čistírny odpadních vod na rok 2006. Jednotlivé lokality budeme vysazovat postupně pravděpodobně
z vlastních prostředků, protože dotace se týkají výsadby mimo zastavěné území.
Obec uplatnila reklamaci u stavební firmy BETY s. r. o. na závady při dostavbě kulturního domu (týká se opravy parket na jevišti,
rampy pro občany se sníženou možností pohybu a nefunkčního sifónu při vstupu do PC). Tyto závady budou po dohodě s firmou
odstraněny do konce června.
V září 2004 jsme Vás informovali o tom, že naše obec podala žádost o dotaci z programu obnovy venkova na rozšíření veřejného
osvětlení v okrajových částech obce – křižovatky za hřbitovem a na Skaličku a vybudování veřejného osvětlení v Mariánském údolí.
Žádost byla schválena, akce bude realizována v létě s nákladem cca 200.000,- Kč (dotace 120.000,- Kč), kolaudace je naplánována
do konce října. V současné době jsme obdrželi stavební povolení od Městského úřadu Hranice, zbývá uzavřít smlouvu s dodavatelem
- firmou ELMO z Jindřichova, která rekonstruovala veřejné osvětlení v obci v roce 2000.
Obecní zastupitelstvo projednalo a zaslalo na úřad práce žádost o vytvoření 5 pracovních míst s nástupem od dubna do listopadu pro
uchazeče evidované na úřadě práce.
Co se týká majetkoprávních záležitostí, byla projednána žádost p. Marie Hašové na odkup části bývalého koryta potoka p. p. č.
1397/5. V souvislosti s touto žádostí nebude zastupitelstvo vyhlašovat záměr na prodej části tohoto pozemku. Dále byla projednána
žádost p. Josefa Mánka o pronájem části p. p. č. 168/2 a 167/8 za účelem zřízení výběhu pro koně (lokalita mezi Kopeckým a
Dragounovým). Zveřejnění záměru k této věci bylo schváleno na veřejném zasedání. Začátkem března byly podepsány směnné
smlouvy k pozemkům v lokalitě Lípí, během dubna budou uzavřeny kupní smlouvy k pozemkům v lokalitě za hřbitovem.
V lednu letošního roku jsme obdrželi příznivou informaci ohledně zavedení internetu do naší obce (žádosti byly podány již v roce
2003). První projekt, do kterého jsme zařazeni a jehož realizace by měla proběhnout letos, je „Internetizace knihoven v Olomouckém
kraji“. Jaký to bude mít pro nás přínos? V rámci pětiletého projektu získá obec zdarma 2 kusy PC, tiskárnu, kopírku a skener. Po
dobu nejméně tří let bude připojení těchto počítačů zdarma, po skončení projektu se převede veškeré zařízení do majetku obce.
V souvislosti se zavedením internetu do knihovny zvažuje zastupitelstvo umístit knihovnu v klubovně hasičské zbrojnice. Druhý
projekt „Internet pro všechny“ řeší bezdrátové zavedení internetu do obce. Signál by měl být dostupný pro všechny občany
s prvotním nákladem cca do 4.000,- Kč, síťová karta atd. Takto připojení občané budou moci využívat připojení na internet po dobu
24 hodin za paušální cenu, která by dle návrhu neměla přesáhnout 400,-Kč/měsíc. V současné době je vypsáno výběrové řízení na
dodavatele, které řeší Olomoucký kraj. Jakmile obdržíme bližší informace, týkající se realizace připojení, budeme Vás všechny včas
informovat. Oba projekty by neměly naši obec stát žádné finanční prostředky. Po uplynutí 5 let od zahájení provozu bude veškeré
zařízení bezplatně převedeno na obec.
Nemalé potíže a problémy nám letos připravila „Paní zima“. Náklady na zimní údržbu patří samozřejmě k obvyklým výdajům
obecního rozpočtu. Protože však nejsou nijak zvlášť vysoké, snažili jsme se provádět údržbu a sjízdnost v rámci možností vlastními
silami a strojovým parkem. V době největší kalamity jsme využili nabídky úřadu práce a krátkodobě jsme zaměstnali na úklid sněhu
p. Lívu a p. Hradilíka.

OZNÁMENÍ SDH ÚSTÍ
V letošním roce oslavíme 110 let vzniku hasičského sboru v naší obci, proto bude oslava Dne obce 2005 v
tomto duchu. Prosíme všechny pamětníky, aby nám zapůjčili jakékoli dokumenty, fotografie a poskytli jakékoli
informace, ve kterých by byla zmínka o hasičích v naší obci. Tyto můžete doručit na obecní úřad nebo starostovi sboru
br. Miroslavu Paličkovi popř. jednateli br. Markovi Nehybovi. Vše vrátíme. Děkujeme.

PŘÍJMY A VÝDAJE V ROCE 2004
V minulém vydání Zpravodaje jsme Vás informovali o přijatých rozpočtových opatřeních, která se týkala většinou dotací. Nyní Vás
chceme seznámit s celkovým výsledkem hospodaření a také Vám přiblížit konstrukci daňových příjmů. Od roku 2001 stanovil nový
zákon způsob rozdělování daní do rozpočtů obcí tak, aby nedocházelo k výrazným rozdílům v příjmech obcí. Největším efektem je
možnost předvídat daňové příjmy. Podíl obce na daních se počítá jako součin počtu obyvatel a koeficientu velikosti obce. Tyto jsou
rozděleny do 14 velikostních kategorií a koeficient se pohybuje od 0,4213 u obcí do 100 obyvatel po 1,6715 u měst nad 150000
obyvatel. Hlavní město Praha má koeficient 2,7611. Tento systém znevýhodnil ty nejmenší obce a rovněž ty, do jejichž rozpočtů
plynul původní 100% výnos daní od podnikatelů. Naše obec si na nové rozpočtové určení daní prozatím nemůže stěžovat, protože si
výrazně polepšila. V roce 1999 činily daňové příjmy cca 1.700 tis. Kč, v roce 2001 - 2.425 tis. Kč. Jaký je podíl jednotlivých daní
na příjmech obcí a kolik činil výnos v roce 2004 v naší obci, vidíte v následující tabulce.

DRUH DANĚ

PŘÍJEMCE

PODÍL

Daň z nemovitosti
174.641,-

Obce

100 %

Obce
Kraje
Státní rozpočet

20,59 %
3,1 %
76,31 %

dle počtu obyvatel přepočteného koeficientem
každý kraj stanoveným %

Obce
Kraje
Státní rozpočet
Obce
Obce
Kraje
Státní rozpočet
Obce
Kraje
Státní rozpočet

20,59 %
3,1 %
76,31 %
20,59 %
1,5 %
3,1 %
74,81 %
20,59 %
3,1 %
76,31 %

podle počtu obyvatel přepočteného koeficientem
každý kraj stanovým %

Obce
Státní rozpočet

30,0 %
10,0 %

podle trvalého bydliště podnikatele

Obce
Kraje
Státní rozpočet

20,59 %
3,1 %
76,31 %

podle počtu obyvatel přepočteného koeficientem
každý kraj stanoveným %

Daň z přidané hodnoty

z nemovitostí na území obce

1.185.467,Daň z příjmů právnických osob
804.194,Daň z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti
711.343,Daň z příjmů fyzických
osob vybíraná srážkou
51.112,Daň z příjmů fyzických osob –
podnikatelů
259.274,Rozdělení zbylých 60 %

podle počtu obyvatel přepočteného koeficientem
podle počtu zaměstnanců
každý kraj stanoveným %
podle počtu obyvatel přepočteného koeficientem
každý kraj stanoveným %

Kromě daňových příjmů ve výši 3.186 tis. Kč a řady dotací - 12.531 tis. Kč hospodařila obec také s příjmy z vlastní činnosti – 1.743
tis. Kč. K nejvýznamnějším patřily příjmy z lesního hospodářství – 599 tis. Kč, z prodeje plynofikace 168 tis. Kč, z reklamy ZUBR
a. s. 150 tis. Kč, pronájmů nebytových prostor, pohostinství a KD – 262 tis. Kč. K příjmům řadíme také dva úvěry – 4.324 tis. Kč,
zůstatek z roku 2003 – 228 tis. Kč a splátky a úroky do fondu bydlení – 348 tis. Kč. Výdaje dosáhly neuvěřitelných 22.360 tis. Kč.
Nejvíce obec utratila v souvislosti s výstavbou ČOV – 14.750 tis. Kč, rekonstrukce ZŠ – 1.140 tis. Kč, převod dotace a příspěvku pro
ZŠ a MŠ – 2.524 tis. Kč, opravy kostela a kapličky – 490 tis. Kč, odpadové hospodářství – 258 tis. Kč, náklady na údržbu obce – 442
tis. Kč, lesní hospodářství 253 tis. Kč a výdaje spojené se správou úřadu – 1.200 tis. Kč.
K 31. 12. 2004 zůstalo na běžném účtu cca 188.000,- Kč a ve fondu bydlení 1.995.000,- Kč. S podrobnou zprávou o
hospodaření se můžete seznámit na obecním úřadě.

Daň z nemovitosti

Z obecní ohlašovny

Dovolujeme si Vám připomenout, že do 30. dubna
2005 jsou vlastníci pozemků povinni přiznat daň
z nemovitostí z pozemků bez ohledu na jejich případný
pronájem. Tuto daň je nutné uhradit do 31. 5. 2005,
respektive dle splátkového kalendáře. Vzhledem k tomu, že
výlučným příjemcem této daně je obec, v jejímž katastru se
pozemky nacházejí, vyzýváme Vás, abyste tuto povinnost
splnili a tak přispěli k naplnění obecního rozpočtu.

K 1. 1. 2005 má obec Ústí 562 obyvatel (295 mužů a 265
žen). Průměrný věk všech obyvatel je 37,25 let, průměrný
věk u mužů 35,5 a průměrný věk u žen 39 let.
 K trvalému pobytu se přihlásily 2 osoby,
odhlásilo se 7 obyvatel.
 Narodilo se 5 dětí, 4 děvčata a 1 chlapec.
 Opustili nás tři občané.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Upozorňujeme občany na změnu jízdního řádu autobusové linky 920077 Hranice-Kelč, ke které došlo na základě
požadavků občanů a následné dohody obcí příslušné linky. Změny vstoupí v platnost od 27. 3. 2005. Jedná se o:
spoj č. 21
Hranice AS
původně 16.35
je uspíšen
nově 16.25
spoj č. 26
Kelč AS
původně 17.15
je uspíšen
nově 17.00
spoj č. 23
Hranice AS
původně 19.05
je uspíšen
nově 18.50

Zprávy ze ZŠ a MŠ Ústí
19. 2. 2005
V sobotu byl velký bál,
děti měly karneval
naše milé maminky,
upekly cukrovinky,
cen jsme měli dost a dost,
všem přítomným pro radost.

Poděkování
patří všem, kteří
přispěli do tomboly
a pomohli
při organizaci karnevalu.
Děkují děti a pořadatelé

Ve dnech 10. 3. a 11. 3. 2005
byl zápis do MŠ.
Přihlásilo se 10 dětí,
8 chlapců a 2 děvčata.
Do 1. třídy bude
odcházet 11 dětí.

ROZPOČET NA ROK 2005
Na 1. veřejném zasedání v letošním roce schválilo zastupitelstvo rozpočet na rok 2005, jehož výše 5.600.000,Kč se rovná zhruba
čtvrtině rozpočtu roku 2004. Věříme, že zejména daňové příjmy, které představují cca 60 % rozpočtu (celostátní průměr), budou
naplněny a že slevy na daních (které jsou poplatníky samozřejmě vítány) příliš neovlivní náš rozpočet.

Příjmy

tis. Kč

Daň z příjmů ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání
Daň srážková
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitosti
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřej. prostranství
Poplatek ze likvidaci odpadu
Dotace na správu a školství
Dotace SFŽP
Pronájem pozemků
Lesní hospodářství
Stočné
Kultura – příjmy z poskytování služeb
Kultura – pronájmy
Nájmy z bytů
Nájmy z nebytových prostor
Nájemné z hrobových míst
Prodej plynofikace
Prodej popelnic
Nájem klubovny HZ
Příjmy správa
Prodej pozemků
Úroky

Celkem

760
290
57
820
1398
175
12
4
155
93
528
20
450
62
2
110
82
30
2
137
5
5
10
9
1

Výdaje

tis. Kč

Lesní hospodářství
Silnice
Veřejná silniční doprava
ČOV
Rybníky
Základní škola a mateřská škola
Knihovna + kultura
Sport
Pohřebnictví
Územní rozvoj
Nebezpečné odpady
Komunální odpady
Péče o vzhled obce
Sociální péče
Veřejné osvětlení
Klubovna HZ
Hasiči
Zastupitelstvo
Správa
Finanční operace+vratky dotací z voleb

270
5
60
1838
5
520
294
60
1
118
20
215
195
10
130
18
32
586
745
12

Celkem
Financování

5134

Zůstatek z roku 2004
Půjčka SFŽP
Splátka úvěru SFŽP a KB
Splátka úvěru ČSOB

+188
+195
-402
-64

5217
Rovněž podrobný rozpočet je k nahlédnutí na obecním úřadě.

A JEŠTĚ JEDNOU ODPADY
Během února byly do všech domácností doručeny podrobné informace ohledně třídění odpadů v naší obci. Jak
si s tříděním poradila obec a někteří zastupitelé, vypovídá následující anketa:

„Jak třídíte odpady ve Vaší domácnosti (obci), co Vám dělá potíže, s čím si nevíte rady?
Vykopal Libor

„Během dvou let jsme se jakž takž třídit naučili, v kuchyni máme zvláštní nádoby na drobný
papír, plasty (většinou igelitové sáčky a obaly) a ostatní odpady. Kromě toho na dalších místech ukládáme zvlášť kelímky od jogurtů,
(na vymývání jsme si již zvykli) a plastové lahve, sklo, noviny a začínáme třídit i plechovky. Se sklem je to jednoduché, kontejner
máme vedle u domu. Papír ukládáme do modrých pytlů, část pálíme příležitostně v kotli, veškeré vytříděné plasty dáváme do žlutých
pytlů. Někdy je těžké posoudit, kam některé druhy plastů uložit – jestli do popelnice nebo do plastů nebo do nebezpečného odpadu.
Problémy máme s odpadem, který by bylo možné kompostovat. Trávu, odpady ze zahrádky se snažíme v rámci možností ukládat na
zahradě, kde se v létě daří ukládat i odpady z kuchyně – jako slupky z brambor apod. Co se týká textilu a dalších nepotřebných věcí,
tak bydlení v rodinném domku umožňuje tyto věci skladovat, přestože víme, že se nikdy neupotřebí. Ale co kdyby?“
Šumšalová Dana
„Doma máme kotel na pevná paliva, ale většinou topíme elektrikou. Jak bylo dříve zvykem, co
prošlo dvířky od kotle, to se pálilo. Dnes se snažíme, aby se všichni členové domácnosti zapojili do třídění odpadu, i když je to někdy
těžké pořízení. S papírem je to u nás vyřešeno, noviny necháváme na zatopení a ostatní papír, jako letáky (kterých je neustále plná
schránka), časopisy atd. se skladuje do krabice a pak putuje do sběrných surovin, kde to naši mladí prodávají a utrží nějakou korunu.
Se sklem je to také bez problému. Máme ve spíži vyhrazený regál, kde se nepotřebné sklo odkládá. Až je větší množství, končí
v kontejneru na sklo u hřbitova. Ale plasty musím doma hlídat. Je vždy jednodušší, třeba po snězení jogurtu hodit špinavý kelímek
do odpadkového koše a je uklizeno, než jej vymýt a odnést do žlutého pytle. Na plechovky máme doma krabici, kde je vymyté
skladujeme a po naplnění odneseme do kontejneru na železo. No a pak se u nás v popelnici objeví pouze popel a obaly od sprejů.
Zahradní odpad končí v bývalém hnojišti a na podzim ho používáme místo hnoje do zahrádky. Problém v obci vidím v likvidaci
starého textilu, kde mnoho lidí s tím nikam nechce jezdit (třeba do charity nebo do sběrných surovin) a tak v lepším případě končí
v popelnici, v tom horším v kotli. Na třídění odpadu musí být člověk důsledný a snažit se to dodržovat. Myslím si, že se stane
samozřejmostí, aby veškerý odpad nekončil v popelnici. Ale je to v nás všech!!“
Kuchařová Ludmila
„U nás bez problémů třídíme plasty, papír není vhodné dávat do igelitových pytlů, je nutné dávat
do krabic nebo svazovat. Sklo bez vršků třídíme, ale – Co s etiketami? Většinou je strhávám. Problém činí plechovky, i když je jich
málo, občas se objeví v popelnici.“
Lukášová Jiřina
„V naší domácnosti se snažíme třídit odpady, papír dávám automaticky do pytlů, sklo odnášíme
do kontejneru. Jen obaly od saponátů, prášků a oleje (nelze řádně vymýt) se mi nedaří třídit. Pokud je to obal od jogurtů, rostlinného
másla, sýrů či plastové lahve od minerálek, ty vymývám a dávám do žlutého pytle.. Moje rodina se snaží plasty neházet do koše,
pouze někdy zapomene. Pokud obal od jogurtů je v koši, tak jej vezmu a vymyji a dám do žlutého pytle. Věřím, že postupně se
třídění odpadů stane samozřejmostí pro nás všechny.“

Marek Nehyba
„Naše rodina se snaží vypořádat s odpady v rámci svých možností. U nás jednoznačně vedou
plasty. Spotřeba pití z PET lahví je na enormní úrovni. Jinak do žlutých pytlů házíme ještě převážně igelitové a mikrotenové sáčky a
plastové lahve od čistících prostředků používaných v domácnosti – ale pozor – pouze ty, které nesou na sobě symbol opravňující
k recyklaci. Ostatní plasty jako např. rozbité nádoby, bakelity atd. skončí v popelnici.
Veškeré rozbité sklo patří do sběrných kontejnerů a tam ho také občas nosíme. Občas, poněvadž skla k vyhození se dnes u nás
mnoho nenajde. Papír jsme do modrého pytle dali všehovšudy jednou. Jednalo se o různé barevné časopisy na „lesklém“ papíře – na
podpalku nejsou dobré, protože špatně hoří.
Železo, pokud se nějaké rozumné objeví, odvezeme sem tam do kontejneru u šaten. Jinak to drobné končí zase v popelnici. Možná
naše nakládání s odpady není prvotřídní, ale snažíme se náš přístup k této problematice i s pomocí obecní osvěty postupně měnit a
vylepšovat. Snad tomu tak bude i nadále.“
Juráňová Jana – za obec „Na obecním úřadě, v kulturním domě i v klubovně hasičské zbrojnice třídíme odpady, do žlutých
pytlů dáváme sešlapané plastové lahve, veškeré igelity, sáčky, kelímky od potravin vše v čistém stavu. Do modrých pytlů dáváme
všechen čistý papír, noviny, časopisy a kartony. Láhve nosíme do kontejnerů u obchodu a hasičské zbrojnice. Začali jsme třídit i
všechny hliníkové fólie, hliníkové obaly od nápojů, to vše patří do sběrných surovin. Pak už nám toho do popelnice moc nezbude.
Měli by tak činit i všichni, kteří si pronajmou naše kulturní zařízení. Určitě je jednodušší vše vysypat do popelnice, ale pak já musím
vše přebírat jak nějaký „bufeťák. Děkuji Vám.“
Pokud nevíte, jak naložit s textilem a dalšími již nepoužívanými věcmi, může se Vám hodit následující nabídka.
Diakonie Broumov, nezisková organizace poskytující materiální pomoc všem potřebným, pořádá

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU V NAŠÍ OBCI V SOBOTU 21. KVĚTNA 2005
V krabicích nebo v igelitových pytlích můžete přinést do průjezdu bývalého obecního úřadu 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.
Zorganizováním sbírky pomůžete sociálně potřebným občanům, poskytnete práci lidem, kteří by jinak žádnou práci
nedostali a v neposlední řadě odlehčíte komunálnímu odpadu, jelikož nepoužitelný humanitární materiál je dále
ekologicky zpracováván. Jen pro Vaši informaci pouze 1/3 sesbíraného materiálu je vhodná k humanitární pomoci.
Konání sbírky Vám připomeneme v obecním rozhlase.

SOUTĚŽ „VESNICE V KVĚTU – V KAŽDÉM ROČNÍM OBDOBÍ“
Která zahrádka Vám loni
nejvíce učarovala? Jako vítězná byla
oceněna květinová výzdoba u domu
čp. 110 na Manině, na dalších místech
se umístila výzdoba u domu čp. 76 a
domu čp. 42. V letošním
roce
budeme pokračovat v obdobné soutěži
a pořizovat fotografie zahrádek během
celého roku. Na výstavě pak budete
moci
opět hlasovat a vybírat
tentokrát z fotografií - nejpěknější
jarní, letní a podzimní zahrádku.

Poplatek ze psa, stočné, nájemné z pozemků a poplatek za svoz odpadů

Poplatek ze psů – 150,- Kč, stočné 5,-Kč/m3, nájemné dle smluv, parkovací místo 360,-Kč/rok
Výše uvedené poplatky je možné hradit hotově na OÚ v termínu
od 21. 3. do 30. 3. 2005 nejlépe v úředních hodinách (PO + ST – 14.00 -17.30).
Poplatek za svoz odpadů v současné výši 280,-Kč za osobu je dle obecně závazné vyhlášky splatný
2 x ročně k 31. 5. a k 31. 10., rovněž tento poplatek můžete uhradit na OÚ.

