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Milí spoluobčané,
někomu se může zdát, jakoby to bylo včera a jinému zas, že
jsme nový rok 2019 vítali strašně dávno. Ať tak či tak,
připomeňme si, že jsme 1. ledna už po jedenácté vyrazili na
společnou procházku po stezce zdraví, abychom si společně
popřáli všechno nejlepší a abychom ten nový rok 2019
ve zdraví přežili. Jsem rád, že se hodně z Vás této tradiční
akce zúčastnilo. Jsem také rád, že se hodně z Vás drží motta
letošní doplňovačky, a budu ještě radši, když to tak bude
stále.

MĚJME
V NOVÉM
ROCE
STÁLE
DOBRÉ
SRDCE.

Libor Vykopal, starosta obce

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelé se scházejí jednou měsíčně na pravidelné poradě, v minulém období to bylo
24. ledna, 14. února a 12. března 2019, veřejná zasedání byla starostou obce svolána ve
dnech 19. prosince 2018 a 21. února 2019.
Na druhém veřejném zasedání v období 2018 - 2022 bylo mj. schváleno:
* rozpočet na rok 2019
* stočné ve výši 20,- Kč/m3
* obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za svoz komunálního odpadu
(poplatek od 1. 1. 2019 ve výši 440,-Kč)
* smlouva o dílo mezi obcí Ústí a Ekoltes a. s. ve věci zajištění svozu odpadů
* prodej vodovodního řadu v lokalitě Záuličí za cenu 41 594,- Kč bez DPH
* pronájem nebytových prostor v čp. 94 v k. ú. Ústí Jednotě spotřebnímu družstvu
v Uherském Ostrohu od 1. ledna 2019 za nájemní cenu 100,- Kč/měsíc
* podání žádosti o dotaci k projektu „Dispoziční rozšíření ZŠ Ústí“
* spolufinancování vlastního podílu z rozpočtu obce na akci „Dispoziční rozšíření ZŠ
Ústí“
* nájem za pronájem salónku v Hospůdce U Čápa ve výši 1 000,- Kč/den
* bezúplatný převod částí pozemků z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce
Ústí
* bezúplatné nabytí částí pozemků z vlastnictví obce Ústí do vlastnictví Olomouckého
kraje
* uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku
p. č. 1371/1, ostatní plocha, vlastník obec Ústí
*
*
*
*

Na třetím veřejném zasedání v období 2018 - 2022 bylo schváleno:
rozpočtové opatření
podání žádosti o dotaci na akci „Obnova křížů v Ústí“ a spolufinancování vlastního
podílu na této akci
za porušení povinnosti vyplývající z kupní smlouvy k pozemku p. č. 1016/9 byla
kupujícímu tohoto obecního pozemku stanovena smluvní pokuta ve výši 150 000,Kč.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
*

*

*

Počátek roku byl na obecním úřadě spojen s roční uzávěrkou, finančním
vypořádáním loňských akcí a přípravou na přezkoumání hospodaření za rok 2018,
které bylo provedeno 18. února 2019. Zpráva o přezkoumání hospodaření bude
zveřejněna společně se závěrečným účtem na úřední desce.
Po prodeji bytových jednotek v čp. 45 proběhla společná informativní schůzka
s vlastníky. Obec podala návrh na zápis do rejstříku společenství vlastníků jednotek
ke Krajskému soudu v Olomouci, dle kterého bylo vytvořeno Společenství
vlastníků jednotek pro dům č.p. 45 v Ústí.
V průběhu ledna a února bylo pořízeno osvětlení do salonku v Hospůdce U Čápa,
interiér byl doplněn záclonami a závěsy. Současně došlo po šestnácti letech
k výměně textilií také na obecním úřadě.

*

*

*

*

Po ukončení nájmu v bytě nad obecním úřadem probíhají opravy spočívající
ve výměně střešních oken, výměně plynového kotle a opravy kuchyně.
Po dokončení oprav bude vyhlášen záměr na pronájem bytu.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo oslovit p. Miroslava Plesníka, aby vypracoval
cenovou nabídku na ošetření vzrostlých stromů dle arboristických standardů.
Jedná se o výsadby stromů u hasičské zbrojnice, před kostelem, před obecním
úřadem, ve školní zahradě, u obchodu, u potoka a na hřbitově. Při posuzování stromů
bylo zjištěno, že některé stromy jsou ve špatném stavu. Proto byl starostou obce
objednán u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Olomouci odborný dendrologický
posudek. Obecní úřad poté rozhodne, jak s těmito stromy naloží.
Z minulého Zpravodaje víte, že obec podala v červnu 2018 žádost o dotaci na
pořízení nového dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů.
Na podzim proběhlo ve Školícím a výcvikovém zařízení Ministerstva vnitra ČR v Brně
seznámení s podmínkami této dotace. Žádost o dotaci ve výši 450 000,- Kč byla
akceptována a zároveň byla podána žádost o dotaci ve výši 100 000,- Kč do
Programu na podporu JSDH z rozpočtu Olomouckého kraje. V letošním roce jsme
společně se zástupci hasičů dolaďovali technické podmínky pro dopravní automobil,
které byly následně konzultovány a schváleny na Generálním ředitelství Hasičského
záchranného sboru. V současné době je vypsáno výběrové řízení na dodavatele
devítimístného dopravního automobilu.
Možná si ještě mnozí z nás vzpomenou, že při příležitosti sjezdu rodáků bylo
započato s opravou křížků ve vlastnictví obce. Psal se rok 2006 a po neúspěšné
žádosti o dotaci byl z rozpočtu opraven centrální kříž na hřbitově. V následujících
letech se vcelku dařilo úspěšně čerpat dotace a postupně byly všechny kříže
restaurovány akademickým sochařem René Tikalem. Po dokončení oprav nám kladl
na srdce, abychom se do roku 2020 začali opětovně zabývat kontrolou, revizí
a následně opravou všech soch. Ke konci minulého roku byly vypracovány odborné
posudky a záměry na restaurování všech osmi křížů v majetku obce. Zastupitelstvo
poté rozhodlo o podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova Olomouckého
kraje na opravu pomníku padlým a dále o dotaci do Programu obnovy venkova MMR
na opravu dalších šesti křížů. Pokud obec obdrží dotaci, tak v letošním roce proběhne
oprava sedmi křížků. Víte, které kříže to jsou?

Pomník padlým
Centrální kříž na hřbitově
Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty
Kříž u silnice ve směru na Horní Těšice
Kříž u č.p. 37 – bývalé Novákovo
Kříž v lokalitě Hrubé hony - lipová alej
Kříž nad lomem

Libor Vykopal

JAK JSME HOSPODAŘILI V ROCE 2018?
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2018 ve výši 8 631 tis. Kč. Jaká byla
skutečnost? Obec začínala se zůstatkem 1 602 tis. Kč, na konci roku bylo na obecních
účtech 7 085 tis. Kč.
PŘÍJMY:
z toho:

17 418 tis. Kč
daňové příjmy
místní poplatky

7 684 tis. Kč (o 10 % více oproti rozpočtu)
230 tis. Kč

nedaňové příjmy

1 023 tis. Kč (stočné, nájemné, lesní hospodářství)

kapitálové příjmy

6 775 tis. Kč (prodej pozemků a bytů)

dotace

1 706 tis. Kč

VÝDAJE:

11 935 tis. Kč

z toho nejvýznamnější:
oprava komunikace

1 374 tis. Kč (dotace 571 tis. Kč)

odvádění odpadních vod

287 tis. Kč

příspěvek pro ZŠ a MŠ

600 tis. Kč

přístavba kulturního domu

735 tis. Kč (dotace 387 tis. Kč)

tělovýchova

183 tis. Kč (dotace TJ Sokol 150 tis. Kč)

bytové hospodářství

294 tis. Kč

opravy na hřbitově

115 tis. Kč

nakládání s odpady

266 tis. Kč

pořízení zametače

186 tis. Kč (dotace 60 tis. Kč)

péče o vzhled obce

745 tis. Kč

hygienické zázemí

553 tis. Kč (dotace 283 tis. Kč)

prodejna COOP

408 tis. Kč

projektové dokumentace

840 tis. Kč

Jak dopadlo hospodaření v Hospůdce U Čápa a v Penzionu na návsi? Provoz hospůdky
skončil ztrátou ve výši 36 000,- Kč, provoz penzionu skončil ziskem ve výši 41 000,- Kč.
Přehled nákladů a výnosů v Hospůdce U Čápa
Rok

Náklady

Výnosy

2016

1 738 412

1 962 212

2017

2 195 685

1 989 791

2018

2 153 628

2 117 451

Závěrečný účet obce za rok 2018 obsahuje detailní plnění rozpočtových příjmů a výdajů,
jeho součástí je výkaz o hospodaření a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018.
Vše najdete v nejbližších dnech na úřední desce a na webových stránkách obce.
HV

ROZPOČET A PLÁNY NA ROK 2019
Dne 19. prosince 2018 schválilo zastupitelstvo obce rozpočet dle upraveného návrhu
v celkové výši 13 026 300,- Kč.

PŘÍJMY
Z toho:

8 355 000

Daňové příjmy
Místní poplatky
Dotace ze státního rozpočtu
Ostatní nedaňové příjmy

7 485 000
246 000
113 000
511 000

VÝDAJE

13 026 300

Z toho nejvýznamnější:
Vnitřní obchod – oprava prodejny
Odvádění a čištění odpadních vod
Mateřská škola – obnova zahrady
Základní škola – příspěvek zřizovatele
Základní škola – dispoziční rozšíření ZŠ
Kulturní aktivity
Transfer TJ Sokol
Oprava veřejného osvětlení
Projektové dokumentace
Sběr a svoz odpadů
Oprava obecního úřadu

136 800
824 000
73 000
1 000 000
5 000 000
100 000
150 000
350 000
318 000
350 000
250 000

FINANCOVÁNÍ

4 671 300

Převod zůstatku z roku 2018
Splátka úvěru
na projekt Energetické úspory objektů ZŠ a MŠ z roku 2013
(v letošním roce bude úvěr zaplacen)

5 000 000
-328 700

Podrobný rozpis rozpočtu najdete na webových stránkách obce.

INFORMACE K PLACENÍ POPLATKŮ A STOČNÉHO
Druh poplatku

Sazba

Splatnost

Poplatek ze psů

150,- Kč (2. pes - 200,- Kč)

30. 9. 2019

Poplatek za odpady

440,- Kč/ osoba

31. 5., 31. 10. 2019

Kč/m3

30. 4., 30. 9. 2019

Stočné

20,-

Každá domácnost obdrží do konce března opis poplatků, stočného
a nájemného za rok 2019 s pokyny, jak a kdy platit. V poplatcích jsou zohledněny změny
pobytu, ke kterým došlo v 1. čtvrtletí 2019. Jakékoliv nesrovnalosti v opisu poplatků řešte,
prosím, na obecním úřadě (přihlášení x odhlášení psů, nárok na osvobození z poplatku
za odpady apod.) Poplatky za odpady a stočné lze platit na dvě splátky, při jednorázové
platbě platí termín splatnosti 30. dubna (stočné) a 31. května (odpady).
HV

KALKULACE STOČNÉHO NA ROK 2019
Spotřeba vody v obci

Množství v m3

Dle přehledu VaK a.s. Přerov

16 419

Domácnosti s vlastním měřením

815

Domácnosti s paušální platbou

2 176

Odběrná místa nenapojená na kanalizaci

-420

Celkem

18 990

Náklady za rok 2018

Kč

Mzdové náklady

45 000

Elektrická energie a voda

119 936

Služby

41 904

Opravy a udržování

18 918

Tvorba fondu na obnovu kanalizace

100 000

Celkem

325 758

V prosinci loňského roku schválilo zastupitelstvo obce stočné pro rok 2019
ve výši 20,- Kč/m3 (včetně DPH).
HV

MOBILNÍ APLIKACE „V OBRAZE“
Opět Vám představujeme službu pro občany a návštěvníky
naší obce. Chcete být informováni o aktualitách z našeho
webu? Chcete mít k dispozici důležité informace z obce
ve vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena mobilní aplikace – V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce,
upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas
o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo
dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Co lze sledovat?
Co je potřeba k jejímu stažení?
 kulturní a sportovní akce
 mít chytrý telefon s operačním systémem Android či iOS
 fotogalerie
 přístup na internet
 aktuality
 místo v úložišti telefonu cca 13 MB
 úřední desku
Kde si aplikaci lze ZDARMA stáhnout?

více zde: http://www.online-team.cz/vobraze/

ZE ŽIVOTA OBCE
aneb co se událo během uplynulých 12 týdnů

Dobré srdce prokázali občané Ústí hned v sobotu 5. ledna 2019
při Tříkrálové sbírce. V naší obci koledníci vybrali 32 289,- Kč.

Po zakoupení prodejny obec vyměnila koncem roku 2018 obě výlohy
a v únoru 2019 vstupní dveře. V současné době je objednáno zpracování
projektové dokumentace na vytápění objektu.

Odborné ošetření stromů bylo vzrušující podívanou nejen pro školáky,
ale i pro obecní pracovníky a kolemjdoucí.

OHLÉDNUTÍ ZA PLESOVOU SEZÓNOU
V obecním kalendáři jste našli čtyři pozvánky na ples, a to na
sousedský bál, sportovní ples, dětský karneval a hasičský ples.
Jak se vydařily tyto akce, mohou posoudit asi jen ti, co se
zúčastnili. Sportovní ples se nekonal, protože pořadatelé měli
obavy z nízké účasti. Možná byly oprávněné, protože počty
„plesajících“ jsou v posledních letech nižší. Co za tím stojí? Jedna
generace stárne a mladá ne a ne nastoupit. Také s hudebníky
bývá mnohdy potíž, protože se nemohou svým repertoárem trefit
do nálady a představ tanečníků. Je možné, že by budoucnost
plesů byla snad v Ústí ohrožena?
Buďme optimisté a věřme, že sál kulturního domu i jeho nové vybavení bude mít své
využití i v dalších letech. Každopádně tu máme děti, které rády tancují, skotačí a baví
se na maškarním karnevale, máme tu již pár let tanečníky, kteří navštěvují taneční
kurzy, a snad se brzy objeví také generace, která se odpoutá od sociální sítě a bude
vyhledávat plesovou atmosféru a tanec.
HV

Vodění medvěda se hasičům podařilo, počasí přálo, hudba hrála a díky Vaší
pohostinnosti dokázala spousta malých i velkých masek obejít celou dědinu.
23. 2. 2019

NOVINKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Po vánočních prázdninách se děti těšily
ze sněhové nadílky a z třídenního
lyžování, které bylo letos poprvé na
Potštátě. Počasí bylo nádherné, instruktoři
připravení a děti natěšené, takže byli
všichni moc spokojení. Poslední lednový
den si děti převzaly z rukou učitelek
pololetní vysvědčení, které bylo pro 14
prvňáčků prvním vysvědčením v jejich
školní docházce. Díky obětavé práci paní
ředitelky se škola zapojila do projektu
EDISON. Pod záštitou mezinárodní
organizace AIESEC nás v únoru navštívili

vysokoškolští studenti z Ukrajiny, Tchajwanu a Číny, kteří byli ubytováni
v rodinách našich žáků. Během celého
týdne nám představovali svou zemi,
zvyky, tradice, jazyk, přírodu i jídlo.
V pátek odpoledne se všichni občané Ústí,
rodiče, žáci a další zájemci mohli přijít
podívat na Global Village, kde studenti
v tradičním oděvu připravili chutné národní
pokrmy. Studenti se také účastnili všech
mimoškolních akcí – výletu do muzea
Komenského v Přerově, výletu k Hranické
propasti, lyžování na Potštátě i dětského
maškarního karnevalu, který se konal

v sobotu 9. února. Za tento týden jsme si
všechny tři nové „čestné žáky“ naší školy
zamilovali. Pro děti i učitele to byla
neocenitelná zkušenost a všichni se už
těší na další pokračování. (V rámci pobytu
zahraničních studentů škola využila
finanční prostředky získané z prodeje
vánočního punče při rozsvěcování
borovice. Děkujeme!)
Od pondělí 25. února jezdí děti z MŠ i ZŠ
na lekce plavání do krytého bazénu
v Hranicích. S blížícím se jarem se blíží
také jarní sběr papíru spojený se soutěží
o nejlepšího Papírového krále. Nejlepší
sběrači budou odměněni krásnými
cenami.
Ve čtvrtek 28. března 2019 se v době od
7:50 do 11:30 uskuteční den otevřených
dveří v Základní škole Ústí. Zájemci si
mohou prohlédnout prostory školy
a zároveň se zúčastnit výuky. Je to také
možnost
seznámit
se
s výukou
matematiky metodou prof. Hejného,
kterou se v naší škole vyučuje od
letošního školního roku.
Následující čtvrtek 4. dubna 2019 v době
od 13:00 do 17:00 proběhne zápis
do 1. třídy. Více informací naleznete na
vývěsce nebo na dveřích školy. Zápis
do MŠ se bude konat ve dnech 9. a 10. 5.
2019 v době od 8:00 do 15:00 hodin.
A potom už se budeme těšit na teplé letní
dny a červnovou školu v přírodě.

ZPRÁVY Z OHLAŠOVNY OBECNÍHO ÚŘADU ÚSTÍ
K 31. 12. 2018 bylo v obci Ústí přihlášeno k trvalému pobytu 557 obyvatel. Přistěhovalo
se 7 občanů, 11 občanů se odstěhovalo, 3 spoluobčané zemřeli a 5 dětí se narodilo.
Průměrný věk je 41 roků.
Obyvatelé dle věkových kategorií:
Muži:

294

z toho nad 15 let

253

Ženy:

263

z toho nad 15 let

221

Připomeňme si spoluobčany, se kterými jsme se rozloučili v roce 2018.
Ludmila Kopecká

Ústí 78

11. března ve věku 91 let

Václav Šumšala

Ústí 109

22. května ve věku 87 let

Jan Škrobala

Ústí 4

28. prosince ve věku 56 let

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ
Jménem kulturní komise a zastupitelstva obce zveme zástupce spolků a aktivní
spoluobčany na společné setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna 2019
v 19 hodin v salonku Hospůdky U Čápa. Na programu bude zhodnocení kulturních,
sportovních a dalších aktivit, a možnosti finanční podpory z rozpočtu obce Ústí.
Vzhledem k akcím pořádaným pro malé i velké, vítáme účast dvou až tří zástupců
všech věkových kategorií.
Libor Vykopal

.

ZE ZPRÁVY O STAVU VEŘEJNÉHO POŘÁDKU V OBCI ÚSTÍ
V roce 2018 v působnosti Obvodního
oddělení Policie ČR Hranice v teritoriu
obce Ústí došlo k pěti trestným činům,
kdy ve dvou případech se jednalo
o trestné činy krádeže věcí z rodinných
domů,
maření
výkonu
úředního
rozhodnutí,
ohrožení
pod
vlivem
návykové látky a zanedbání povinné
výživy.

V uvedeném období zde bylo dále
řešeno celkem 13 přestupků, z toho
5 přestupků v dopravě bylo vyřešeno
v příkazním řízení (blokovou pokutou).
V ostatních případech se jednalo
o přestupky proti občanskému soužití,
řízení vozidla bez zákonného pojištění či
řízení vozidla pod vlivem návykových
látek.
npor. Mgr. Petr Čech, vedoucí OOP Hranice

SBĚR PAPÍRU
se uskuteční v úterý 26. března od 9 do 11 hodin a od 14 do 17 hodin.
Papír přineste do dvorního traktu školy zabalený v krabicích nebo
svázaný.

Amatérský divadelní soubor dětí spolku Triangl Vás srdečně
zve v neděli 14. dubna v 17:00 hodin do Kulturního domu v Ústí
na divadelní detektivní veselohru

FARÁŘ NA ZABITÍ
Vstupné dobrovolné, přijďte se dobře pobavit!

ČARODĚJOVÉ, ČARODĚJNICE I ČARODĚJČATA,
PŘIPRAVTE SVÁ KOŠŤATA!
V úterý 30. dubna Vás čeká ČARODĚJNICKÝ REJ, soutěže a hry
pro děti i dospělé, malování na obličej, oheň, opékání špekáčků a diskotéka.

Periodický tisk územního samosprávného celku - 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 20. 5. 2019
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

