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Vážení spoluobčané,
celý letošní rok se budeme všichni, ať chceme či nechceme, potýkat s výstavbou kanalizace v obci.
Firma VaK STAV se pustila do práce hned po novém roce. Laik si určitě říká, proč v tak nepříznivém
počasí, určitě také nadává na rozkopané komunikace, blátivou cestu atd. Bohužel čas je neúprosný,
jednak termín dokončení díla je stanoven dle smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR na
listopad letošního roku, jednak čím více práce zvládne firma do konce dubna 2004, tím budou náklady
na výstavbu díky 5 % DPH „levnější“. Chceme Vás proto poprosit o trpělivost a shovívavost, jestliže
všechno nebude hned upraveno podle Vašich představ. Zároveň chceme požádat všechny řidiče, kteří
využívají komunikace od potoka až na Maninu, aby po dobu výstavby kanalizace po této poškozené
komunikaci nejezdili, výjimkou jsou samozřejmě obyvatelé na této trase. Jakékoliv dotazy a
připomínky ke kanalizaci Vám ochotně zodpovíme. Děkujeme Vám za pochopení.

CO SE DĚJE NA OBCI
Porada 8. 12. 2003
- starosta podal informace o průběhu dokončovacích prací na akci „Revitalizace Nihlovského potoka“,
do konce roku 2003 byly zkolaudovány oba rybníky, poté bude nutné požádat o kontrolu finanční úřad
a zažádat o závěrečné vyúčtování stavby a definitivní přiznání dotace,
- starosta jmenoval inventarizační komisi, jejímž úkolem bylo provést inventarizaci v obci a také
v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Ústí,
- vzhledem k tomu, že obec neschválila před 1. 1. 2004 nový rozpočet, připravil finanční výbor
rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2004 ve výši 886.000,- Kč.
- po domluvě v zastupitelstvu byla oslovena ing. Blanka Dreiseitlová, aby vypracovala návrh nové
výsadby kolem kostela, na prostranství u Jednoty, u domu č.p. 52, před domem č.p. 68,
- u A.VE. Studia Brno byla objednána skica úprav fasády na kostele a na kapličce na Manině, dále
rozšíření místního programu obnovy venkova a studii stezky kolem obce,
- z podnětu sociální komise navštívili zastupitelé Anežku Hradilíkovou v Domově důchodců
v Hranicích, paní Vlastu Juráňovou v Opatovicích a paní Marii Kmentovou v Horních Těšicích.
Porada 14. 1. 2004
- zastupitelstvo projednalo žádost o pronájem klubovny hasičské zbrojnice za účelem výuky
anglického jazyka, žádost i navržený nájem byl schválen,
- starosta podal na úřad práce žádost o přijetí 5 pracovníků na veřejně prospěšné práce,
- dále byly podány informace o termínech pravidelných porad a veřejných zasedání zastupitelstva,
informace o smlouvě s firmou ASPI, která zajišťuje zákony a veškeré právní informace v elektronické
podobě, dále o termínech svozu tříděného odpadu, o výrobě zahradních souprav na výletiště atd.
Porada 3. 2. 2004
- Operační program Olomouckého kraje – objednány 4 sklolaminátové kontejnery na sklo od firmy
ELKOPLAST, drtič větví od firmy DAVAZ a 1500 ks igelitových pytlů od firmy ZEMAN s. r. o.,
- na návrh zastupitelstva bylo svoláno jednání s vlastníky pozemků na „komunikaci“ od č.p. 78 k č. p.
16, byl dohodnut výkup za cenu 35,-Kč/m2, jeden pozemek bude směněn,
- zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou o hospodaření za rok 2003 a návrhem rozpočtu na rok
2004, viz dále,
- dále byly projednány žádosti manželů Dostálových a Rebendových o odkup částí pozemků vedle
jejich nemovitostí, tyto byly již schváleny v roce 1999. Dle platného zákona o obcích je obec povinna
při nakládání se svým nemovitým majetkem (prodej, směna, darování, pronajmutí nebo jeho

poskytnutí jako výpůjčka) schválit a zveřejnit záměr. Z tohoto důvodu budou obě žádosti posuzovány
opětovně.

Termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce
20. května
26. srpna
25. listopadu
vždy v 18.00 hodin v klubovně hasičské zbrojnice.
Všichni, kteří se zajímají o dění v obci, jsou srdečně zváni.
Zpráva o hospodaření za rok 2003

ROZPOČET NA ROK 2004

Rozpočet na rok 2003 byl schválen ve výši
4.970.000,- Kč. Skutečné příjmy činily
12.730.000,- Kč (včetně zůstatku z roku 2002 a
přijatého úvěru na dostavbu KD), výdaje
11.968.000,- Kč (včetně splátek obecních
úvěrů), zůstatek na běžných účtech k 1. 1.
2004 je 762.000,- Kč.
Daňové příjmy činily 2.941.000,- Kč, celkové
příjmy z dotací byly ve výši 5.149.000,- Kč (z
toho 1.651 tis. Kč na dostavbu KD z programu
SAPARD, 2.264 tis. Kč na přímé náklady ve
školství, 725 tis. Kč na revitalizaci
Nihlovského potoka, 252 tis. Kč na veřejně
prospěšné práce atd.)
Největší příjmy z vlastní činnosti plynuly
z lesního hospodářství 469 tis. Kč a z prodeje
plynofikace 337 tis. Kč. Ostatní příjmy jako
stočné a místní poplatky byly naplňovány dle
schváleného rozpočtu.
K největším výdajům řadíme výstavbu
kanalizace – 1.255 tis. Kč, revitalizaci
Nihlovského potoka 852 tis. Kč, převod dotace
a příspěvku obce do školy ve výši 2.798 tis.
Kč, celková dostavba KD včetně vstupních
dveří 2.470 tis. Kč, náklady spojené se soutěží
Vesnice roku 2003 ( např. fasáda KD, dveře do
pohostinství, barvy, vnitřní vybavení KD,
propagační materiály, pohoštění apod.) 277 tis.
Kč a splátka úvěru 1.495 tis. Kč.

byl schválen 19. 2. 2004 ve výši
18.057.000,- Kč. Jeho součástí je zůstatek
z roku 2003, dále běžně rozpočtované příjmy
z vlastní činnosti, daňové příjmy a především
schválená dotace a půjčka ze SFŽP ve výši
13.023 tis. Kč. Z tohoto důvodu dosáhl
rozpočet takové výše. Daňové příjmy se
předpokládají 3.006 tis. Kč, příjmy z lesního
hospodářství 512 tis. Kč a druhá splátka
z prodeje plynofikace 168 tis. Kč.
Největší
výdaje
jsou
spojené
s výstavbou kanalizace a ČOV činí 14.340 tis.
Kč, výdaje na opravy a investice z programu
obnovy venkova ve výši 800 tis. Kč, příspěvek
pro ZŠ a MŠ Ústí 320 tis. Kč, náklady na
pořízení kontejnerů, drtiče větví a igelitových
pytlů 40 tis. Kč, lesní hospodářství 200 tis. Kč,
náklady na kulturu 278 tis. Kč, výkup
pozemků 75 tis. Kč a běžné režijní výdaje.
Výdaje v rozpočtu jsou tak vysoké, že byl
problém vůbec vytvořit vyrovnaný rozpočet.
Jak se budou vyvíjet daňové příjmy po 1. 5.
2004, nedokážeme posoudit, každopádně
výdaje s výstavbou kanalizace budou od tohoto
data vyšší o 14 %. Jak budeme tuto těžkou
situaci řešit, zatím nevíme. Budeme jednat se
státním fondem ohledně navýšení dotace či
půjčky nebo budeme pravděpodobně nuceni
vyřídit úvěr v některém z bankovních ústavů.

Obec Ústí v číslech, aneb co přinesl rok 2003
 K 1. 1. 2004 má obec Ústí 565 obyvatel (298 mužů a 267 žen). Průměrný věk všech obyvatel je 36,9 let,
průměrný věk u mužů 35 let a průměrný věk u žen 38,9 let.
 Byla přidělena dvě nová čísla popisná – 155 a 156.
 K trvalému pobytu se přihlásilo 10 obyvatel, odhlásilo se 7 obyvatel.
 Narodilo se 7 dětí – Václav, Simona, Laura, Sára, Eva, Nikola a Andrea.
 Vidimace a legalizace – bylo ověřeno 255 podpisů a kopií tiskovin.
 Účetnictví obce – bylo zaúčtováno 1.441 účetních dokladů, přijato 257 faktur, vydáno 38 faktur a
vystaveno 1.393 pokladních dokladů.
 Účetnictví příspěvkové organizace – bylo zaúčtováno 788 účetních dokladů, přijato 294 faktur,
vystaveno 23 faktur a 333 pokladních dokladů.
Příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ústí, založená 1. 1. 2003
 Od 1. 9. 2003 navštěvuje základní školu 30 dětí.
 Od 1. 9. 2003 navštěvuje mateřskou školu 34 dětí.

 Školní jídelna vaří denně cca 100 obědů. Za rok 2003 připravila celkem 18.811 obědů, z toho 7.281 pro
cizí strávníky. Pracovnice kuchyně zajišťovaly také občerstvení při oslavách 50 let TJ SOKOL, při
podzimním setkání seniorů a na obecní akce napekly společně s vynikajícími cukrářkami skvělé
koláčky.
Odpady na území obce
 Z obce bylo odvezeno 100 tun komunálního odpadu, 11 tun inertního odpadu, 1,74 tun plastů, 5,94 tun
kovového šrotu, 240 kg papíru. Z nebezpečných odpadů – 660 kg elektrotechnického odpadu, 10 kg
vyjetých olejů, 10 kg pesticidů, 260 kg akumulátorů, 570 kg obalů se škodlivinami, 360 kg pneumatik,
9 ks ledniček a 12 ks zářivek.
Kulturní akce
 V loňském roce se nekonala z důvodu rekonstrukce KD oslava Dne matek, jinak se konaly všechny již
tradiční akce – jako jsou plesy, vodění medvěda, kácení máje, posezení s důchodci. Pouť se uskutečnila
ve slavnostnějším duchu, byla spojena s oslavami 50 let TJ SOKOL Ústí a 10 let souboru Záhoran. Za
zmínku stojí určitě půlnoční ohňostroj při pouťové zábavě organizovaný TJ Sokol. Nově zavedl obecní
úřad vítání občánků. Získání zlaté stuhy jsme společně oslavili a poprvé tak vyzkoušeli „peklo“ v září
na taneční zábavě. Byli jsme také zvědavi, jak si povedou místní ochotníci na novém jevišti. Vedli si
výborně, předvánoční představení „Putování za hvězdou“ sklidilo před zcela zaplněným sálem
obrovský úspěch.. Vybrané vstupné - 3.154,50 Kč bylo zasláno na dobročinné účely.
Sportovní akce
 Kromě pravidelných nedělních fotbalových utkání se uskutečnil turnaj minipřípravky, v červenci
uspořádal místní SDH soutěž „Sání z přírodního zdroje“, v srpnu proběhl turnaj v nohejbale o Putovní
pohár starosty a v prosinci „Vánoční turnaj ve stolním tenise“.
Veřejný internet
 Je přístupný 2 x týdně v pondělí a ve středu od 14.00 do 18.00 hodin. Od srpna 2003 bylo zaplaceno za
280 hodin .

Ohlédnutí za plesovou sezónou
Po několika letech se uskutečnily v místním kulturním domě tři plesy a dětský karneval.
Hlavně pořadatelé byli napnuti, jaká bude účast. Nad očekávání dopadlo vše výborně, sokolský ples
navštívilo 160 účastníků, na hasičský se přišlo pobavit 140 lidí a na sousedský bál bylo prodáno
rekordních 206 vstupenek. Dětského karnevalu se kromě zamaskovaných dětí zúčastnila spousta
rodinných příslušníků. Díky všem sponzorům, kteří přispěli krásnými dárky do tomboly na všechny
plesy, díky skvělým kapelám a především díky těm, kteří se podíleli na jejich organizaci, byla plesová
sezóna v Ústí na vynikající úrovni. Při všech akcích se osvědčilo „peklo“, kde však citelně schází
barový pult. Ten pořídí obec z výtěžku sousedského bálu a kulturních akcí. Dále přispěje také Sokolu
na rekonstrukci sociálního zařízení, které bude využíváno při letních společenských akcích.
Ošklivou kaňkou za plesovou sezónou jsou zničené – potrhané umělé květiny a „ztracené“ bílé
vázičky, které byly speciálně přineseny do jídelny, aby výzdoba byla všude stejná. Nějaký nenechavec
si je pravděpodobně spletl s výhrou.

HODNOCENÍ KARNEVALU
!BEZVA, SUPER, ŽUŽO!
Toto hodnocení patří všem rodičům a sponzorům,
kteří se podíleli na cenách do tomboly, přípravě cukroví, chlebíčků a prodeji.
Radost dětí a úsměvy na tvářích byly odměnou pro všechny.
KALIBRO 2004
Již poněkolikáté se úspěšně zúčastnili žáci naší školy celostátních srovnávacích testů v logice
a v práci s informacemi – KALIBRO 2004. Našimi nejlepšími řešiteli byli Barbora Hapalová, Ondřej
Baštán a Stanislav Janda. Blahopřejeme.

!! P O Z O R !!
Ještě můžete svým kolečkem z RAMY – na boku krabičky (500 g) přispět k výhře
„Počítače školám“ naší Základní škole a mateřské škole Ústí. Výhru máme téměř v kapse.
Předem děkujeme za každé kolečko (můžete vhodit do schránky ZŠ a MŠ na brance do školky).
ZŠ a MŠ Ústí

Co připravuje kulturní komise ?

SOUTĚŽ
„VESNICE V KVĚTU“
SOUT
KV TU“

Kulturní komise zahájila svou letošní
činnost přípravou sousedského bálu, zúčastnila se
také vodění medvěda organizovaného místním
SDH. Na duben se chystá „Pálení čarodějnic“ se
soutěží o nejvydařenější čarodějku. Tuto akci
zavedli již v řadě obcí, jakou odezvu bude mít u
nás, uvidíme, každopádně si chceme společně
zarejdit, zatančit, kouzlit a zazpívat. Na druhou
květnovou neděli připravujeme oslavu Dne matek a
na sobotu 22. května „Kácení máje“ s Moravskou
veselkou. Na červen společně vyrazíme na
cyklistický výlet pravděpodobně do Rajnochovic,.
Uvažujeme o několika trasách, aby si každý mohl
vybrat vhodnou cestu dle své fyzické zdatnosti.
Tradiční pouť je naplánována na víkend od 25. do
27. června, na pouťové zábavě bude hrát skupina
SUNSET.

Obecní zastupitelstvo se rozhodlo navázat
na soutěže, které probíhaly v minulých letech, a
společně s místním zahrádkářským svazem
vyhlašuje soutěž s názvem „Vesnice v květu“.
Cílem letošní soutěže je ohodnotit především
zahrádky, které jsou „v květu“ po celý rok, ale také
květinovou výzdobu v oknech, kolem vstupního
prostoru, kvetoucí pergoly, kvetoucí keře apod.
Hodnotitelé z řad zahrádkáři a milovníků květin
vyfotografují nejlepší objekty . V září při „Dni
obce“ budete moci tyto fotografie zhlédnout a
sami o kandidátech budete hlasovat Vyhlášení
výsledků soutěže se uskuteční na výstavě ovoce a
zeleniny v říjnu 2004, kde budou tři výherci
oceněni.

Čím se právě zabýváme?
V současné době vybíráme firmu na opravu fasády na kostele a generální opravu kapličky na Manině.
Obě akce by měly proběhnout v jarních měsících. Touto cestou si Vás dovolujeme požádat o pomoc při
zahajovacích pracích na kostele a kapličce - zejména otlučení omítek. Dále připravujeme výběrové řízení na
rekonstrukci základní školy, která je naplánována na hlavní prázdniny. Půjde o rekonstrukci sociálního zařízení,
školní kuchyně, šaten, úklidových prostor a celého elektrického vedení. Pokud vše „klapne“, bude škola
zpřístupněna při zářijovém „Dni obce“ spojeném s oslavami 115 let ústecké školy.
V roce 2001-2002 připravovala obec dle územního plánu výkup pozemků v Lípí pro výstavbu
rodinných domků, bohužel se tuto transakci nepodařilo dotáhnout do konce. Nyní obec nemá žádný volný
pozemek, který by mohla nabídnout, přestože zájemců o stavební pozemky v Ústí je dost. Asi je to z naší strany
pošetilé, ale přesto chceme vyzvat ty z Vás, kteří zvažují za určitých podmínek, že by některý ze svých pozemků
nebo jejich část odprodali, aby dali na úřadě vědět.

OBECNÍ ÚŘAD VYHLAŠUJE BRIGÁDU NA OSEKÁVÁNÍ OMÍTEK
NA KOSTELE A NA KAPLIČCE. SRAZ JE V SOBOTU
27. BŘEZNA V 7.00 HODIN U KOSTELA.
VEZMĚTE S SEBOU NÁŘADÍ NA OSEKÁVÁNÍ OMÍTEK.
Kdy – co – a kolik budeme platit
Stočné, poplatky, ze psů, nájemné
za obecní pozemky a poplatky za
užívání veřejného prostranství
- vybíráme do 31. 3. 2004
- stočné činí 5,-Kč/m3 vody
- popl. ze psů – 150,- Kč
- vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil –
360,-Kč ročně.

DAŇ Z NEMOVITOSTI
Místní poplatek
za svoz komunálního odpadu
- 1. splátka do 31. května
- 2. splátka do 31. října
- 280,- Kč ročně/1 osoba

do 31. 5., pokud nemáte
stanoven čtvrtletní splátkový
kalendář,
- složenkou,
- hotově na finančním úřadě
-složenky si můžete vyzvednout
na OÚ od poloviny dubna.

Akce oprav šicích strojů v bytech zájemců
V Ústí a okolí budu takto opravovat stroje ve středu 7. dubna dopoledne i odpoledne. Volejte mezi 20 a 21
hodinou 553 628 936. Výhody: opravím v bytě zájemců, případně vezmu stroj do dílny, ponechávám na stroji
trvalý kontakt na sebe pro případný další servis, záruky časově téměř neomezuji, při účtování beru ohled na
nezaměstnané apod., benzín při této akci neúčtuji, prodej náhradních dílů. Přijímám objednávky i na jiné
termíny.
Váš mechanik šicích strojů Milan Miller

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OBCE ÚSTÍ JE ZAKÁZÁNO SPALOVÁNÍ ROSTLINNÝCH
MATERIÁLŮ V OTEVŘENÝCH OHNIŠTÍCH.

