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Vážení spoluobčané,
po téměř osmi letech, kdy v roce 1994 byly dokončeny varhany, se na Vás opět obracíme s prosbou o
finanční příspěvek na chystané opravy v místním kostele.
Pro letošní rok připravuje farní úřad ve spolupráci s obcí výměnu lavic a opravu propadlé podlahy po
povodni v roce 1997. Opravy byly projednány s panem děkanem p. Jiřím Doleželem, se zástupci obce, s
odborníky a mimo jiné i s architektem olomoucké arcidiecéze. Ten doporučil zachovat ráz vnitřních prostor, jak
byly vybudovány ve 40. letech, včetně materiálu, barvy a složení dlažby. Lavice jsou navrženy prostornější s
menším počtem řad s tím, že bude zachována současná ulička u zdí.
Opravy podlahy se připravují na měsíc květen - červen, montáž lavic před poutí na sv. Petra a Pavla.
Zahájení prací bude odvislé od doby zrání podkladní vrstvy betonu pod dlažbu. Mše svaté, pokud to postup prací
dovolí, se budou konat v kostele nebo v kulturním domě. Zvažována byla i varianta zajištění autobusu do Hranic.
Na opravách se mohou občané podílet nejen finančně, ale i výpomocí při stěhování stávajících lavic a vybourání
podlahy. Termíny brigád budou zveřejněny v místním rozhlase.
Sbírku na opravy kostele připravuje obec ve spolupráci s místní organizací KDU-ČSL pouze na území
obce od 15. 4. do 31. 7. 2002. Příspěvek můžete po vyhlášení veřejné sbírky předat osobám pověřeným konáním
sbírky, které se Vám prokáží plnou mocí a občanským průkazem. Tyto osoby budou v měsíci dubnu obcházet
domácnosti, příspěvky můžete vložit buď anonymně do zapečetěné pokladničky nebo zapsat příspěvky
prostřednictvím sběrací listiny. Finanční částku bude možno poukázat také na samostatný účet zřízený u KB
nebo také do pokladničky, která bude instalována v kostele od 30. 6. do 31. 7. 2002. Takto vybrané prostředky
budou použity na úhradu faktur za výše uvedené práce. S vyúčtováním veřejné sbírky budete do třech měsíců od
jejího ukončení rovněž seznámeni ve Zpravodaji.
Všem dárcům za jakoukoliv pomoc děkujeme.
za místní organizaci KDU-ČSL
Ladislav Lukáš

za obec
Pavel Žeravík

ZE SCHŮZEK ZASTUPITELSTVA
Schůzka 8. 1. 2002
- zastupitelstvo projednalo žádost hranického děkanátu o pronájem KD za účelem pořádání diskotéky pro farní
mládež,
- seznámení s vyúčtováním hospodaření za rok 2001 (podrobně na str. 2),
- zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2002,
- zveřejnit ve Zpravodaji pevný harmonogram veřejných zasedání zastupitelstva obce v roce 2002,
- zastupitelstvo pověřilo obecní úřad vydáním upozornění o užívání víceúčelového hřiště,
- zastupitelstvo určilo termín schůzky, na kterou budou pozváni vlastníci pozemků v Lípí a na které bude řešen
výkup těchto pozemků pro výstavbu rodinných domků dle vypracované zastavovací studie.
Schůzka 5. 2. 2002
- do 31. 1. 2002 byly aktualizovány žádosti z programu obnovy venkova - oprava podlahy v kostele, oprava
veřejného rozhlasu a přestěhování OÚ do č. p. 38.
- schůzka s vlastníky pozemků proběhla 24. 1. 2002, vlastníci, kteří se jednání nezúčastnili, budou písemně
obesláni, následně budou řešeny výkupy pozemků,
- výstavba čistírny odpadních vod - nutno připravit výběrové řízení - stanovit podmínky výstavby čistírny
odpadních vod, stavebním dozorem byl pověřen p. Jiří Koukal,
- veřejně prospěšné práce v obci - s úřadem práce bylo uzavřeno 8 dohod - tj. pro 8 pracovních míst,
- zastupitelstvo projednalo žádosti občanů o úvěry, žádost MŠ o povolení výjimky - zvýšení počtu dětí na školní
rok 2001/2002, žádost ZŠ a ŠJ o provedení úprav stávajícího stavu budovy do 30. 6. 2003 na základě kontroly z
okresní hygienické stanice - prozatím bude objednán projekt stavebních úprav,

- manželé Caisbergerovi požádali o stavební úpravy v pohostinství - zabudování barového pultu a vitrin z
vlastních prostředků - zastupitelstvo souhlasí,
- finanční výbor navrhuje změnu obecně závazné vyhlášky o poskytování úvěrů z účelového fondu - navýšení
horní hranice úvěru pro jednotlivé účely,
- zastupitelstvo bylo seznámeno s novým předávacím protokolem na víceúčelové hřiště, škoda na mantinelech
byla vyčíslena na částku 8 tis. Kč, z toho obec uhradila 3.000,- Kč,
- zastupitelstvo navrhuje změnu školného v MŠ na 125,-Kč měsíčně na jedno dítě (dle přepočtu nákladů v roce
2001).

Veřejná zasedání zastupitelstva obce Ústí v roce 2002
se budou konat vždy v 18.00 hodin na Obecním úřadě v Ústí v těchto termínech:
16. dubna, 25. června, 20. srpna, 29. října.
Hospodaření v roce 2001
V loňském roce začala obec hospodařit s počátečním zůstatkem ve výši 1.232.888,31 Kč a dle rozpočtu
ve výši 3.370.000,- Kč. Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, změnil od loňského roku systém
rozdělování daní. Výlučnou daní, jejíž 100 % výnos náležel a nadále náleží obci, je pouze daň z nemovitosti.
Ostatní daně jsou sdílené zároveň se státním rozpočtem. Obci již nenáleží 100 % výnos daně z příjmů fyzických
osob z podnikání, ale pouze její část, navíc obec získává podíl daně z přidané hodnoty. Dá se říci, že naše obec
změnou určení daní získala. V roce 2000 byly skutečné daňové příjmy ve výši cca 1.700 tis. Kč, loni jsme
rozpočtovali již dle nového zákona příjmy z daní ve výši 2.385 tis. Kč. Skutečný příjem byl nakonec ve výši
2.425 tis. Kč.
Obec získala dotaci 54.000,- Kč (7.000,- Kč na výkon státní správy a 47.000,- Kč na školství - tj.
částečný příspěvek na úhradu výdajů na žáky mateřské a základní školy Ústí), dotaci na dětské hřiště 105.000,Kč, na víceúčelové hřiště 399.000,- Kč, dotaci na revitalizaci Nihlovského potoka 500.000,- Kč, dotaci na školní
pomůcky 16.500,- Kč, dotaci na výsadbu zeleně v rámci programu „Péče o krajinu“ 196.000,- Kč, dotaci z úřadu
práce 385.100,- Kč, na hasiče 1.800,- Kč a na sčítání lidu 1.400,- Kč. Přijaté dotace činily celkem 1.659.000,Kč.
Další příjmy jsou tzv. příjmy z vlastní činnosti. Jedná se o stočné (21.000), školné (23.000), stravné
(425.000), za svoz odpadu (95.000), nájemné z pozemků (24.000), z bytů a nebytových prostor (148.000), z
lesního hospodářství (23.000) apod. Tyto příjmy činily cca 968.000,- Kč. Z prodeje akcií získala obec dalších
182.000,- Kč.
Kromě běžných, režijních výdajů, které odčerpají převážnou část rozpočtu, jsme za dotace pořídili a
uskutečnili tyto akce - výsadbu dřevin v údolní nivě Bečvy za 245.000,- Kč, dětské + víceúčelové hřiště za
1.220.00,-Kč, za provedené stavební práce na revitalizaci Nihlovského potoka jsme zaplatili firmě Rovina Hulín
600.000,- Kč. Částku ve výši 100.000,- Kč jsme uhradili za projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení na
čistírnu odpadních vod, 107.000,- Kč činí neinvestiční náklady za žáky, kteří navštěvují základní školy v
Hranicích a ve Všechovicích, za svoz nebezpečného a komunálního odpadu jsme zaplatili 104.000,- Kč, firmě
ČSAD jsme uhradili ztrátovost ve výši 64.000,- Kč, splátky obecních úvěrů činily 98.000,- Kč. K drobným
výdajům patřilo pořízení koberce do mateřské školy za 8.500,- Kč, zabudování šplhové konstrukce, nákup
školních lavic a židlí v základní škole za 22.000,- Kč, nákup nerezových hrnců, pračky, žehličky ve školní
jídelně za 38.000,- Kč, nákup sněhové radlice za 8.000,- Kč apod.
Příjmy obce činily celkem 5.236.000,- Kč, výdaje 5.137.000,- Kč, k 1. 1. 2002 zůstává 1.332.000,- Kč.
Zůstatek ve fondu bydlení byl k 1. 1. 2001 784.000,- Kč. Obec zapůjčila občanům částku cca 387.000,- ,
obdržela splátky a úroky ve výši 663.000,- Kč, sama obec si zapůjčila 281.000,- Kč. Z této částky byla
provedena sanace vlhkého zdiva v bytě č. 1 za 114.000,- Kč, zbývající prostředky byly použity na opravy bytu č.
5. Po zaplacení bankovních poplatků za vedení účtu zůstává k 31. 12. 2001 k poskytování úvěrů částka
775.000,- Kč.

Obecní úřad Ústí
vyhlašuje
výběrové řízení
na poskytnutí účelově vázaných úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelní pohromou povodní k úhradě nákladů na jejich opravy v souladu s čl. IV. obecně závazné vyhlášky obce Ústí č. 10/2002 o
zřízení a použití účelového fondu pro poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů postižených živelní
pohromou - povodní.
na poskytnutí účelově vázaných prostředků vlastníkům budov a bytů na jejich opravu
Poř.č.
8
9
10

Účel
Oprava střechy
Dodatečná izolace obytné budovy
proti spodní vodě
Oprava fasády včetně oplechování

Lhůta splatnosti
5 let
4 roky

Úrok
3-5 %
5%

Horní hranice úvěru
100.000,- 1 obyt.bud.
50.000,- 1 obyt.bud.

3 roky

5%

50.000,- 1 obyt. bud.

11
12

13
14
15
16
17

u obytné budovy starší 15 let
Rekonstrukce vytápění
Oprava fasády včetně oplechování
u obytné budovy v souladu
s motiv. skicou A.VE.Studia Brno
Zateplení obvod.pláště obytné bud.
Oprava sociálního zařízení
Rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody
Výměna oken
Obnova a oprava vnějších a vnitř. zdí, včetně
izolace, omítek, dveří, oken, podlah a stropů

4 roky
5 let

4%
3%

50.000,- 1 obyt.jedn.
60.000,- 1 obyt.bud.

3 roky
3 roky
3 roky
4 roky
5 let

5%
5%
5%
3-5%
4%

50.000,- 1 obyt.bud.
50.000,- 1 byt
30.000,- 1 byt
60.000,- 1 byt
120.000,-

Formulář žádosti o poskytnutí úvěru si mohou žadatelé vyzvednout na obecním úřadě v úřední dny v
pondělí a ve středu od 14.°° do 17.°° hodin. K žádostem je potřeba přiložit stavební povolení, ohlášení
stavebních úprav a výpis z katastru nemovitosti. K zajištění vrácení úvěru do 30.000,- Kč je zapotřebí jednoho
ručitele, do 100.000,-Kč 2 ručitele, vrácení úvěru nad 100.000,- Kč je nutné zajistit zástavním právem k
nemovitosti. Vyplněné žádosti je možné odevzdat do 31. 3. 2002 v úřední dny v pondělí a ve středu od 14.°° do
17.°° hodin. Žadatelé o úvěr, kteří mají peněžité závazky vůči obci, budou z výběrového řízení vyloučeni.

Placení stočného, poplatků ze psů a nájemného v roce 2002
Obecní úřad Ústí oznamuje občanům, že na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 19. 2. 2002 je
stanoveno stočné ve výši 3,-Kč/m3. Dle obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 činí poplatek ze psů 150,- Kč, za
každého dalšího psa 200,- Kč.
Poplatky jsou splatné dle obecně závazné vyhlášky do 31. 3. 2002. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas,
může obec místní poplatky zvýšit až o 50 %.
Zároveň upozorňujeme, že občané jsou povinni ohlásit obci také užívání veřejného prostranství např. za
účelem umístění skládek stavebního materiálu, vyhrazení trvalého parkovacího místa apod. Za trvalé umístění
skládek (delší než 1 měsíc) je poplatek 100,-Kč/m2 ročně, za krátkodobé umístění (do 1 měsíce) 10,-Kč/m2 a den,
za užívání obecního pozemku je poplatek 2,- Kč/m2/měsíc, za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní
auto je poplatek 360,- Kč/ročně, pro nákladní auto do 8 t 480,-Kč/ročně, pro nákladní auto či soupravu nad 8 t
720,- Kč/ročně.
Kdy a kde můžete platit?
hotově na OÚ
Pondělí
18. 3. , 25. 3.
od 8.00 do 11.00
od 14.00 do 17.00
Úterý
26. 3.
od 8.00 do 11.00
od 14.00 do 17.00
Středa
20. 3.
od 8.00 do 11.00
od 14.00 do 17.00
Čtvrtek
21. 3.
od 8.00 do 11.00
od 14.00 do 17.00
Občané, kteří nestihnou či nemohou zaplatit hotově na obecním úřadě, obdrží o předposledním
březnovém víkendu (23.-24.3.) složenky k zaplacení na poště.

Provozní doba skládky inertního materiálu v Opatovicích pro rok 2002
Pondělí
Středa
Sobota

8.00 - 14.00
8.00 - 12.00
9.00 - 12.00

15.00 - 18.00

Mimo uvedené provozní hodiny je skládka uzavřena, vstup na skládku je zakázán!!!
Poplatky za uložení inertního materiálu:
Cizí organizace
400,-Kč/tuna
Občané z ostatních obcí (Ústí)
250,-Kč/tuna
Při ukládání mimo uvedené provozní hodiny (po předchozím projednání) je stanovena přirážka k
základní ceně 10 %. Odpovědný pracovník skládky - p. Eduard Hostaša, Hlavní ul. 101, 0723/714615.

Úryvky z kroniky - rok 1963
Konečně byla dostavěna požární zbrojnice, kde byla provedena přístavba I. patra. Tam byla
vybudována pěkná kulturní místnost o ploše 64 m2 a byla předána místní mládeži do užívání. Konečně má obec
vhodnou místnost, kde se mohou konat větší schůze, MNV, JZD apod. a nebude nutno tyto pořádat v „putyce“.
Na závěr musím pochválit mládež z ČSM, která celou zbrojnici po zedníkách a malířích uklidila a bylo tam práce
mnoho. Muži požárníci zase za pomoci JZD upravili za svízelných podmínek prostranství. A když máme ihned
na počátek požárníky, zakončíme tuto kapitolu tím, že na závěr roku požárníci obdrželi dobrého pomocníka na

návrh okresního národního výboru od krajského národního výboru nové nákladní auto TATRA 805. Však si ji za
svou činnost zasloužili.
V únoru napadla taková spousta sněhu, že byla ohrožena doprava. V březnu započalo tání, na řekách i
Bečvě byla vyhlášena pohotovost a nakonec ledy narušily vápenský most. A jelikož byla mrazy narušena silnice
Opatovice, Valšovice, objížděly autobusy z Ústí do Hranic 25 km objížďkou přes Opatovice, Paršovice, Rakov,
Byškovice. A tak jsme se v době kosmických letů naučili chodit do Hranic pěšky. Vápenský most byl schopen
provozu v srpnu.
V horkých letních dnech nastalo okupování Bečvy, jejich břehů stanaři. Podle mírného odhadu
tábořilo v oblouku Bečvy od vápenského mostu po Otrž na 1000 osob. A následek: v hospodě nebylo pití a v
samoobsluze nestačili plnit regály.
Jeskyňáři - speleologové započali průzkum propasti a podzemního jezera, které se táhne pod
Černockým kopcem a v němž jezdili na loďce ústečáci Jindřich Kajnar a Josef Nehyba.

Jarní úklid obce
Obecní úřad zve všechny občany na jarní úklid okolí domu, zeleně a komunikací, který se uskuteční v
pátek 22. 3. a v sobotu 23. 3. 2002. Odpady z úklidu je možné ponechat u komunikací, svoz bude proveden v
následujících dnech.
Odpady ze zeleně je možné také uložit do kontejnerů nebo štěrk z komunikací do starých cest. Prosíme
občany, aby tento odpad nedávali do popelnic.

TJ Sokol Ústí jiný cíl než I.A třídu nevidí
Se ztrátou dvou bodů na první příčku tabulky I.B třídy skupiny „A“ HFŽ se usadili fotbalisté TJ
Sokola Ústí a tím si zajistili dobrou výchozí pozici do jarní části soutěžního ročníku 2001/2002. „Druhá příčka
ústeckých fotbalistů není náhodná. Po pádu z I. A třídy se mužstvo podařilo doplnit (mladíky z hranického
dorostu) kvalitními hráči. To se také projevilo v podzimní části soutěže: dobrá tréninková morálka a kvalitní
výkony jednotlivců“ míní trenér Zdeněk Kurfurst. „Zvládli jsme i vnitřní problémy v mužstvu i mírný pokles
formy v polovině podzimu. Důrazné mytí hlav některých hráčů prospělo“ říká trenér Zdeněk Kurfurst. Přestože
Ústí v podzimní části nastřílelo ve 13 zápasech 35 branek, nejsme v klubu s útočníky spokojeni. Potýkáme se s
velkým množstvím neproměněných šancí. Přes zimní období chceme zlepšit přechod z obranné fáze do útočné a
a rovněž by se mělo zlepšit zakončení a také využívání standardních situací“ soudí trenér. Vyšší produktivitu do
útoku do jisté míry ovlivňuje výběr posil. Do mužstva jsme získali čtyři nové hráče z vyšších soutěží.
Zimní příprava začala pro ústecké fotbalisty tradičně v prvních dnech nového roku. Je rozdělena do
dvou fází. První zaměřena na fyzickou kondici, kterou ukončilo týdenní soustředění na Rusavě. V druhé přišly na
řadu míče a herní situace, nácvik standardek. Změnou proti minulým létům je začátek přípravných utkání, která
jsme začínali až v únoru. Letos jsme hráli ZIMNÍ TURNAJ v Přerově již od ledna.
Výsledky zimního turnaje „FKM „ v Přerově
Sokol ÚstíViktor Přeror
4:1
Sokol ÚstíSokol Lobodice
8:3
Sokol ÚstíSokol Beňov
2:1
Sokol ÚstíSokol Domaželice
2:0
Sokol ÚstíSokol Břest
3:1
Sokol ÚstíSokol Čekyně
2:1
Sokol ÚstíFKM Přerov
1 : 1 na P. K. 8 : 7
Pro fotbal se dělá v Ústí hodně, jak po stránce sportovní, tak ekonomické. Velmi dobrá je spolupráce s
Obecním úřadem v Ústí, hlavním sponzorem ing. Jiřím Smolkou a dalšími podnikateli z Ústí a okolí.
Se všemi, kteří pomáhají celému chodu sportovního oddílu, věříme ve společný cíl a to je I. A třída.
Nové posily:
Dušan Vrťo
FC Baník Ostrava
37 let středový hráč
Miroslav Karas Vítkovice a. s.
36 let obránce
Alan Twardzik Vítkovice a. s.
38 let brankář
Adrian Hnilka FC Piešťany
24 let útočník
Z mužstva neodešel nikdo. Stávající kádr tvoří 20 hráčů. V současné době je několik klíčových hráčů
zraněno, ale do zahájení soutěže by měli být schopni nastoupit. Hodnotit nové hráče je předčasné. Mistrovské
zápasy napoví víc. S dosavadním vystupováním a přístupem těchto hráčů jak na hřišti, tak i v kolektivu jsem
spokojen.
Kurfurst
Zdeněk

