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Milí spoluobčané,
po dlouhé a tuhé zimě jsme se konečně dočkali jara. Příroda se
probouzí, ptáci zpívají ostošest, sluníčko svítí a nám všem je hned lépe
na světě. Tento týden to vypadá už skoro na léto, ale my víme svoje.
Nějakou zimu si určitě ještě užijeme, protože staré známé pranostiky
stále platí: Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem.
Přeji Vám, abyste dobře zahájili jarní sezónu, ať již na zahrádce či na
kole, a abyste hezky strávili blížící se Velikonoce.
Libor Vykopal, starosta

Zpráva o činnosti
Poslední zprávu o činnosti jste si
mohli přečíst před Vánoci. Co se
od té doby událo? Zastupitelé se sešli
na
pravidelných
poradách
16. prosince, 24. ledna a 21. února,
veřejná
zasedání
se
konala
28. prosince 2016 a 16. března 2017.
Před vánočními svátky se uskutečnilo
ještě další jednání se zástupci
projekčního
ateliéru
ohledně
vypracování studie dispozičního

rozšíření budovy základní školy
v Ústí, o kterém jsme psali již
v minulém Zpravodaji.
V prosinci se uskutečnila také
schůzka zastupitelstva se zástupci TJ
Sokol ve věci provozování místního
penzionu samotnou obcí. Bylo
navrženo uzavřít nájemní smlouvu
s ročním pronájmem ve výši
200 000,- Kč s tím, že splátky
nájemného budou čtvrtletní.

V lednu byly ukončeny všechny
pracovní poměry na
veřejně
prospěšné práce, v současné době
obec vyřizuje zřízení pouze jednoho
pracovního místa. Dne 1. února 2017
uzavřela obec pracovní smlouvu
s Janou Bucherovou, která bude
kromě úklidu penzionu a hospody
pracovat dle potřeby také v hospůdce.
Během ledna a února byla provedena
rekonstrukce sociálního zázemí pro
zaměstnance v Hospůdce U Čápa,
která zahrnovala nové obklady,
dlažbu, instalaci sprchového koutu,
toalety a umývadla.
Co se týká
majetkoprávních
záležitostí, bylo v lednu po dvaceti
letech zrušeno zástavní právo
smluvní k zajištění závazku ve výši
2 200 000,Kč
(dotace
na
rekonstrukci domu čp. 45 se 7 byty)
na pozemek p. č. 36 v k. ú. Ústí, takže
bylo možné konečně řešit požadavky
ohledně pozemků v této lokalitě.
V pondělí 27. března provedli
pracovníci
Krajského
úřadu
Olomouckého kraje přezkoumání
hospodaření obce Ústí za rok 2016.
Celá zpráva je součástí závěrečného
účtu, tudíž bude zveřejněna na
internetových stránkách obce.
Na prosincovém 20. veřejném
zasedání
zastupitelstva
bylo
schváleno
poslední
rozpočtové
opatření a rozpočet na rok 2017,
o kterém se dočtete dále ve
Zpravodaji. Zastupitelstvo obce
schválilo
poskytnutí
dotace
Tělovýchovné jednotě Sokol Ústí ve
výši 100 000,- Kč na úhradu režijních

nákladů v roce 2016. Dotace byla
zaslána do konce roku a dle smlouvy
řádně vyúčtována. Dále byly
schváleny výmazy předkupního
práva po splnění podmínek, které
vyplývaly z kupních smluv na
stavební
pozemky
v Záuličí
(Nedbalovi, Hapalovi, Uhýrkovi
a K. Bližňák).
Na březnovém 21. veřejném zasedání
projednávalo zastupitelstvo obce
majetkoprávní
záležitosti.
Byl
schválen prodej pozemku p. č. 1359/5
o výměře 24 m2 Martinu Žeravíkovi,
prodej pozemku p. č. 1359/6
o výměře 9 m2 Štěpánu Hýžovi,
výkup pozemku p. č. 27 o výměře 48
m2 od Martina Žeravíka. Dále byl na
základě záměru č. 1 schválen prodej
pozemku p. č. 45/12 o výměře 414 m2
Ladislavu Lukášovi, na základě
záměru č. 2 byl schválen prodej
pozemku p. č. 45/18 o výměře 16 m2
a prodej pozemku p. č. 1426 o výměře
6 m2 Antonínu Michálkovi a na
základě záměru č. 3 prodej části
pozemku p. č. 45/1 a části pozemku
p. č. 36 manželům Josefu a Dagmar
Žeravíkovým. Kupní cena pozemků
byla stanovena ve výši 100,-Kč/m2.
Co je ve fázi příprav a úvah?
Projektová dokumentace na výměnu
oken v kulturním domě, rozšíření
salonku, projektová dokumentace na
cyklostezku do Malhotic, studie
lávky přes Bečvu do Černotína,
úprava prostranství naproti dětskému
hřišti a úprava školní zahrady.
Libor Vykopal

Výsledky anket
Na podzim loňského roku jste mohli reagovat na 2 anketní otázky:
1. Jak naložit se suchými rostlinnými materiály?
Na tuto otázku odpovědělo 55 občanů, z toho 40 je pro zákaz spalování
(kompostování a ukládání do kontejneru) a 15 je pro spalování suchých
rostlinných materiálů (možné omezení v neděli, příp. určitém časovém období.
2. Vadí Vám hlučné činnosti (sekání trávy, řezání dřeva apod.) v neděli
a o svátcích?
Na tuto otázku odpovědělo 158 respondentů a výsledek je celkem vyrovnaný.
81 respondentů (51 %) - VADÍ, 77 respondentů (49 %) - NEVADÍ.
Zastupitelstvo obce může řešit výše uvedenou problematiku obecně závaznou
vyhláškou, každopádně Vás vyzýváme, abyste respektovali místní zvyklosti a byli
tolerantní vůči ostatním. Děkujeme Vám.

Informace k placení poplatků a stočného v roce 2017
Druh poplatku
Poplatek ze psů
Poplatek za odpady
Stočné

Sazba

Splatnost

150,- Kč (2. pes - 200,- Kč)

30. 9. 2017

400,- Kč/ osoba

31. 5., 31. 10. 2017

18,- Kč/m3

30. 4., 30. 9. 2017

Výše stočného byla stanovena dle uzavřených smluv o odvádění odpadních vod,
dle kterých je množství vody zjišťováno čtyřmi způsoby:
1. podle množství odebrané vody měřené vodoměrem zabudovaným vodárnami,
2. podle množství odebrané vody měřené vodoměrem + množství odebrané vody
z vlastního zdroje (pokud není, dopočítává se do paušálního množství 36 m3 za
osobu a rok,
3. podle množství odebrané vody pouze z vlastních zdrojů – vlastní vodoměr,
4. podle množství odebrané vody pouze z vlastních zdrojů, odběr není měřen,
množství vody je stanoveno paušálně.
Prosím o kontrolu množství spotřebované vody a případnou úpravu smlouvy s obcí.
Jsou zde domácnosti, které odebírají pouze vodu z vodárny, ale spotřebu mají
nulovou (odkud berou vodu?), jsou domácnosti, které mají tak nízkou spotřebu
vody, že by mnohé mohli poučit, jak šetřit vodou, ale jsou tu také domácnosti, které
dle smlouvy odebírají vodu z vodárny i vodu vlastní, tudíž stočné je jim dopočítáno
do paušálu (studna ovšem vyschla a voda tudíž není fakticky odebírána).
Je možné, že někteří platí stočné za vodu, kterou neodeberou, případně také naopak.
Během příštího týdne obdrží každá domácnost rozpis úhrady poplatků s pokyny
jak, kde a kdy poplatky platit. Ty z Vás, kteří chtějí uplatnit nárok na osvobození
od poplatku za odpady, žádám o předložení čestného prohlášení.
HV

Jak jsme hospodařili v loňském roce?
Na rok 2016 schválilo zastupitelstvo obce Ústí rozpočet, který zahrnoval příjmy ve
výši 9 265 tis. Kč (včetně předpokládaného zůstatku z roku 2015 ve výši 2 500 tis.
Kč) a výdaje ve stejné výši 9 265 tis. Kč (včetně splátky úvěru ve výši 661 tis. Kč).
Přestože obec ve skutečnosti hospodařila s částkou cca o 3 mil. vyšší, činil finanční
zůstatek na běžném účtu ke dni 31. 12. 2016 pouhých 6 195,25 Kč. Očekávaný
zůstatek ve výši 100 tis. Kč nebyl dodržen, protože obci nebyla zaslána dotace
z úřadu práce.
Příjmy:
6 519 tis. Kč daňové příjmy
100 tis. Kč dotace ze státního rozpočtu na výkon veřejné správy
966 tis. Kč dotace na veřejně prospěšné práce
240 tis. Kč dotace na opravu komunikace
25 tis. Kč dotace na volby do zastupitelstev krajů
1 379 tis. Kč příjmy z vlastní činnosti
250 tis. Kč posílení rozpočtu o výnosy z Hospůdky U Čápa
Výdaje:
167 tis. Kč na lesní hospodářství
1 484 tis. Kč na opravy komunikací
38 tis. Kč na zajištění dopravní obslužnosti území
219 tis. Kč na odvádění a čištění odpadních vod
739 tis. Kč příspěvek pro ZŠ a MŠ Ústí + úroky z úvěru
207 tis. Kč na kulturu
121 tis. Kč na tělovýchovu (z toho 100 tis. Kč TJ Sokol Ústí)
70 tis. Kč na bytové a nebytové hospodářství
161 tis. Kč na veřejné osvětlení
120 tis. Kč na pohřebnictví (z toho 84 tis. obnova oplocení)
3 032 tis. Kč na komunální služby (z toho 2 707 tis. Kč infrastruktura v Záuličí)
218 tis. Kč na nakládání s odpady
1 438 tis. Kč na péči o vzhled obce
29 tis. Kč na požární ochranu
734 tis. Kč na zastupitelstvo
13 tis. Kč na volby do zastupitelstev krajů
2 250 tis. Kč na místní správu
586 tis. Kč na finanční operace
661 tis. Kč na splátku úvěru – Energetické úspory objektů ZŠ a MŠ Ústí
Podrobněji se s hospodařením obce můžete seznámit v Závěrečném účtu za rok
2016, který bude zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce.
HV

Rozpočet na rok 2017
V letošním roce byly schváleny zákony č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti, a zákon č. 24/2017 Sb., kterým se mění zákon o rozpočtových
pravidlech územních samosprávných celků. Kromě návrhu rozpočtu a návrhu
závěrečného účtu je obec nově povinna zveřejňovat na internetových stránkách
rozpočtový výhled, schválený rozpočet včetně rozpočtových opatření.

Příjmy
Daň z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti
Daň z příjmů FO z podnikání
Daň z příjmů FO z kapitálu

Kč
1 159 000
30 000

Výdaje

Kč

Lesní hospodářství

68 000

Silnice

800 000

130 000

Provoz veřejné sil. dopravy

39 000

Daň z příjmů právnických osob

1 211 381

Odvádění a čištění odp. vod

238 000

Daň z přidané hodnoty

2 600 000

Základní škola

625 000

Poplatek za svoz komunál. odpadu

210 000

Knihovna

Poplatek ze psů

14 000

Kultura

Odvod z loterií a podobných her

25 000

Sportovní zařízení

Správní poplatky

4 000

Transfery Sokol

Poplatek za užívání veřejného
prostranství

3 000

Bytové
a
hospodářství

14 500
248 500
20 000
100 000
nebyt.

6 000

Daň z nemovitostí

330 000

Veřejné osvětlení

96 000

Neinvestiční transfery ze stát.rozp.

100 000

Pohřebnictví

21 000

Transfery z úřadu práce

140 000

Komunální služby

Pronájem pozemků
Odvádění a čištění odpadních vod
Kultura
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Požární ochrana
Místní správa – prodej pozemků
Finanční operace
Zůstatek z roku 2015
Celkem

1 750 000

60 000

Svoz nebezpečných odpadů

20 000

320 000

Svoz komunálních odpadů

190 000

Péče o vzhled obce

688 500

23 000
165 000
24 000

Požární ochrana
Zastupitelstvo obce

31 000
756 000

5 000

Místní správa

1 894 500

2 072 000

Vratka dotace

12 381

31 000
100 000
8 751 381

Finanční operace

472 000

Splátky úvěrů

661 000

Celkem

8 751 381

Z mateřské školy
Po zdárném překonání chřipkového období a doléčení během jarních prázdnin
se školka opět zaplnila dětmi.
K velkému potěšení děti začaly jezdit, tak jako v minulých letech, na kurz
plavání na hranickou plovánu. Po 10 pondělků si 25 dětí může užívat
dopoledne pod vedením instruktorů plavecké školy p. Zátopka. Skupinka
nejmladších dětí v té době může užívat všech hraček v MŠ, nejraději teď
pracují s těstem a kinetickým pískem.
Zanedlouho nás čeká v mateřské škole „Jarní slavnost“ (6. dubna) – sejdeme
se s rodiči, přivítáme jaro písničkami, básničkami a tanečky. Chybět nebude
tradiční dílnička, ve které si vyrobíme jarní a velikonoční dekorace.
A už tu bude květen. Budeme nacvičovat program pro naše maminky a
babičky, se kterými se sejdeme druhou květnovou neděli v KD a Svátek matek
tak společně oslavíme.

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Ústí oznamuje, že zápis
do mateřské školy na školní rok 2017/2018 se uskuteční ve dnech
9. - 12. 5. 2017 vždy od 9 do 15 hodin. Bližší informace na tel. 581 621 352,
581 621 353 nebo na webu skolausti.webnode.cz.

Ze základní školy
Rok se s rokem sešel a 28. ledna 2017 ZŠ a MŠ Ústí opět pořádala tradiční
maškarní karneval. Děti si užily hudbu, veselí, tanec, soutěže, kamarádské
povzbuzovánía chutné pohoštění. Děkujeme všem rodičům, kteří dětem
dopřáli prožít zábavné odpoledne a připravili skvělé kostýmy, pomohli
s občerstvením, přispěli dárky do tomboly a také firmám za jejich věcné dary:
A. Mildnerová – Hranice, AG PUMPY - Hranice, Grapp CZ,s.r.o., NESTLÉ
Česko,s.r.o.
Ve dnech 30. a 31. ledna 2017 se naše škola vydala vyučovat lyžování do
Tošovic. Téměř všichni naši žáci si lyžařský výcvik užili a díky vedení paní
Ilony Hotařové, Jiřího Kuči mladšího a Jiřího Kuči staršího se zdokonalili
v lyžařských dovednostech a nelyžaři během dvou dnů jezdili na vleku a
sjížděli svahy v Tošovicích. Žáci i rodiče byli velmi spokojeni.
V úterý 28. února 2017 se 10 žáků z naší školy zúčastnilo závodů v lyžování
na Potštátě pořádaných SKI klubem Hranice. Lyžování mezi sněženkami bylo
úspěšné hlavně pro Jiřího Hotaře a Marka Ševčíka, kteří si svou jízdou vyjeli
zasloužené 1. a 3. místo v kategorii Předžáci hoši (4. – 5. třída). Všem
gratulujeme za reprezentaci školy.
V pátek 24. 3. 2017 se hrálo třetí kolo Hranické školní ligy mladších žáků
v miniházené. Naši malí házenkáři porazili družstva hranických škol. Celkem
hráli osm zápasů s jednou prohrou. Blahopřeji všem hráčům, kteří se podíleli
na vítězství a reprezentovali naší školu: Denis Navrátil, Štěpán Andrys,
Mikuláš Jakubec, Lukáš Janečka, Radek Kuchař, Radim Sixta a Lukáš
Posolda.

Loučení se zimou
V pondělí 20. března jsme se s družinkou loučili s paní Zimou. Děti si vlastnoručně
vyrobily Moranu, vynesly za náves a poslaly po vodě řeky Bečvy daleko do světa
s přáním krásného jarního počasí, jarní přírodou a hřejivého sluníčka.

Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci Ústí za rok 2016
V roce
2016
v působnosti
Obvodního oddělení Policie ČR
Hranice v teritoriu obce Ústí došlo ke
čtyřem trestným činům – krádeži,
maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání, dopravní nehoda
s alkoholem a náhlé úmrtí osoby.
V uvedeném období zde bylo dále
řešeno celkem 44 přestupků, z nichž
1 přestupek byl proti občanskému
soužití, 3 proti majetku a 40
přestupků proti bezpečnosti a
plynulosti
silničního
provozu.
Všechny přestupky se podařilo
objasnit.
V průběhu roku 2016 byly průběžně
prováděny preventivní dopravně
bezpečnostní akce, zaměřené na
odhalování a odstranění hlavních
příčin vzniku dopravních nehod –
alkohol, nepřiměřená rychlost –
zejména v obci, dále pak byly
provedeny
preventivní
akce
zaměřené na požívání alkoholu
nezletilými či mladistvými osobami.
Ke zlepšení bezpečnosti občanů,
ochrany soukromého i obecního
majetku navrhujeme: vést občany a
organizace
ke
zlepšování
zabezpečování svého majetku, a to
jak zvýšenou pozorností v okolí

svého bydliště, tak i technickými
prostředky, např. zabezpečovacími
systémy, zejména v místech, kde je
trestná činnost četnější, u rekreačních
či odlehlých objektů apod. Dále
občany poučit vhodnou formou o
prospěšnosti včasného podávání
informací Policii ČR na bezplatnou
linku 158, či přímo na Obvodní
oddělení Policie České republiky
Hranice 581 601 690, o pohybu
podezřelých osob či vozidel v obci
jako prevenci před pácháním trestné
činnosti, v poslední době často
páchanou na osobách vyššího věku,
kdy se pachatelé pod různými
záminkami vloudí do domu a zde pak
nejčastěji odcizí větší finanční
hotovost, či vloupání do objektů,
odstavených vozidel a obdobnými
případy. Podněty, návrhy či
připomínky lze zaslat na i
elektronickou poštou na adresu:
pr.oo.hranice.podatelna@pcr.cz.
Závěrem bychom rádi poděkovali
všem
členům
obecního
zastupitelstva, zejména pak panu
starostovi Liboru Vykopalovi za
velmi
dobrou
spolupráci
v uplynulém roce 2016.
Mgr. Petr Čech

Firma SITAP, s.r.o. hledá nové zaměstnance na dělnické
pozice v kovovýrobě. V případě zájmu kontaktujte firmu na
telefonním čísle 581 622 666, na emailové adrese
info@sitap.cz nebo osobně v provozovně v Horním Újezdě.

Naši jubilanti

Všem jubilantům přejeme hodně štěstí,
zdraví, lásky, radosti ze života
a spoustu elánu do dalších let.

Jana Lukášová

1. 1.

65

Radim Sixta

4. 1.

50

Eva Lukášová

7. 1.

50

Josef Žeravík

8. 1.

80

16. 1.

55

Miroslava Koukalová

6. 2.

60

Miroslav Zdráhala

7. 2.

65

Igor Bureš

13. 2.

60

Marie Řeháková

17. 3.

90

Ludmila Bučková

30. 3.

65

Antonín Kuchař

12. 4.

65

6. 5.

55

31. 5.

70

Ludmila Šnejdrlová

5. 6.

85

Marie Bagarová

6. 6.

80

Věra Bagarová

10. 6.

65

Ludmila Kuchařová

14. 6.

70

Peter Dodok

23. 6.

70

Ludmila Hapalová

25. 6.

85

Anna Schneiderová

Vladimíra Nováková
Milan Kuča

Zprávy z ohlašovny Obecního úřadu Ústí
K 31. 12. 2016 bylo v obci Ústí přihlášeno k trvalému pobytu 551 obyvatel.
Přistěhovalo se 12 občanů, 7 občanů se odstěhovalo, 7 občanů zemřelo a k trvalému
pobytu máme prozatím přihlášeno 10 narozených dětí. Průměrný věk je 40,7 roků.

Obyvatelé dle věkových kategorií:
Dospělí - muži:
230
Dospělí - ženy:
217
Děti (15-18 let) – chlapci 13
Děti (15-18 let) – dívky
5

Božena Hapalová
Anděla Žeravíková
Aleš Pitroň
Marián Horák
Josef Lukáš
Miroslav Rušar
Marie Hapalová

Děti (do 15 let) – chlapci
Děti (do 15 let) – dívky
z toho:
Děti (6-7 let)
Děti (do 3 let)

Opustili nás:
Ústí 135
Ústí 47
Ústí 38
Ústí 54
Ústí 45
Ústí 67
Ústí 7

44
42
15
26

12. 1. 2016, ve věku 56 let
14. 2. 2016, ve věku 93 let
15. 3. 2016, ve věku 42 let
6. 4. 2016, ve věku 38 let
16. 6. 2016, ve věku 58 let
17. 8. 2016, ve věku 93 let
9. 12.2016, ve věku 87 let

Na místním hřbitově jsme se rozloučili také s bývalými spoluobčany:
Marie Tolášová
Ústí 54
15. 5. 2016 ve věku 88 let
Marie Vinklarová
Ústí 126
23.
12. 2016, ve věku 88 let

Viktorie Uhýrková
Miroslav Hapala
Lukáš Rebenda
Jonáš Nedbal
Daniel Palacký
Dominik Palacký
Vojtěch Starý
Jan Dostál
Jana Břicháčová
David Novák

Narodili se:
Ústí 42
Ústí 135
Ústí 33
Ústí 140
Ústí 58
Ústí 58
Ústí 4
Ústí 98
Ústí 124
Ústí 170

Po několika letech se vítání občánků konalo opět v kulturním domě, protože
jsme slavnostně vítali do života úctyhodný počet novorozenců z roku 2016.
Byl to více než příjemný zážitek – vidět pohromadě tolik dětí, pogratulovat
rodičům, předat květiny maminkám a dárky dětem, a v neposlední řadě si se
všemi přítomnými – rodiči, prarodiči i příbuznými porozprávět a připít na
zdraví dětí. O milý program se již tradičně postarali žáci z místní základní
školy a hudební doprovod zajistily Markéta a Magdaléna Žeravíkovy. Všem
Vám děkujeme, bylo to fajn a už se těšíme na příště.
Libor Vykopal

Sportovní a kulturní aktivity
Také v letošním roce vyčlenila obec ve svém rozpočtu finanční prostředky
ve výši 50 000,- Kč na uspořádání sportovních či kulturních aktivit. Ti z Vás,
kteří mají zájem uspořádat akci pro děti nebo dospělé, mohou požádat obec
na základě tzv. individuální žádosti o dotaci na realizaci svého plánu. Máteli nápad, myšlenku a chuť udělat něco třeba pro své děti nebo pro sebe
a zároveň i pro ostatní, pak neváhejte a přijďte na obecní úřad.
Ústecký Zpravodaj vydává zdarma pro občany obce Ústí 4 x ročně v počtu 220 ks výtisků Obecní úřad Ústí.
Příspěvky do příštího vydání Ústeckého zpravodaje odevzdejte do 31. 5. 2017
Kontakt: Ústí čp. 33, 753 01 Hranice, IČ 00600849, tel. 581 621 157, e-mail:urad@obec-usti.cz.
Registrováno u MK ČR pod značkou MK ČR E 18359

