Obec Ústín
Obecní úřad Ústín

ZÁPIS
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Ústín konaného dne
12. listopadu 2010 v 19.oo hodin v jednací místnosti hasičské
zbrojnice v Ústíně.
________________________________________________________________________
Přítomni : dle prezenčních listin tj. 7 zastupitelů a 26 občanů
Program :
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
6) Diskuse
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.
1) Schůzi zahájil a přítomné přivítal dosavadní starosta obce p. Květoslav Koudelák.
2) Zapisovatelkou byla určena p.Bronislava Vitásková, oveřovateli zápisu p. Michal
Konečný a p.František Skoupil. Pro: 7 členů zastupitelstva, proti: 0, zdržel se: 0.
3) Všichni nově zvolení členové zastupitelstva obce složili předepsaný slib.
Předsedající zasedání seznámil přítomné s programem zasedání. Pro 7, proti 0, zdržel se
0.
4) Nově zvolení členové zastupitelstva byli předsedajícím vyzváni k volbě starosty a
místostarosty. Pan František Skoupil navrhl přímou volbu. Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Dále pan František Skoupil navrhl, že :

• starosta i místostarosta bude neuvolněný. Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
• starostkou obce Ústín bude p. Jana Chalupová. Pro 6, proti 0, zdržel se 1.
• místostarostkou obce Ústín bude p. Alena Baboráková, Pro 6, proti 0, zdržel

se

1.

5) P.Jana Chalupová se ujala slova a dále seznámila se složením výboru a komisí:
• kontrolní výbor – předseda – Pavel Chytil, členové Jan Navrátil ml., Antonín
Vánský. Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
• finanční výbor – předseda Mgr. Jana Línková, členové Mgr. Lenka Baťová, Ing
Ctirad Zdráhal. Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
• sociální výbor – předseda MGA. Zdeněk Štěpánek,členové Jarmila Loutocká,
Milada Dofková. Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
• stavební výbor – předseda František Skoupil, členové Pavel Chytil, Michal
Konečný. Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
• výbor pro údržbu veřejných prostranství – předseda Michal Konečný, členové
Alena Baboráková, Mgr. Jana Línková. Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Dále seznámila starostka obce p. Jana Chalupová přítomné s okruhem činností
jednotlivých zastupitelů:
Alena Baboráková – zastupování starosty, školka, úkoly pro p. Františka Polácha
František Skoupil – odpady, údržba staveb, kanalizace, spolupráce s SDH, volnočas.
aktivity
Pavel Chytil – údržba staveb, dotace, kanalizace, volnočas.aktivity, vodovod
Mgr.Jana Línková – zapisovatel, dotace, úkoly pro. p. Františka Polácha, školka
MgA.Zdeněk Štěpánek – školka, dotace, úkoly pro p. Františka Polácha
Jana Chalupová – dotace , kanalizace, vodovod, školka, cyklostezky.
6) P.Jana Chalupová přednesla návrhy na výši odměn za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva :
• starosta – max. výše 14.347,- Kč, návrh 12.000,- Kč
• místostarosta – max. výše 12.725,- Kč, návrh 6.000,- Kč
• členové zastupitelstva, předsedové výborů – max.výše 1.060,- Kč, návrh 1.000,Kč.
Zastupitelé schválili dle § 72 a § 84 odst.2 písm. n) zákona o obcích výši měsíčních
odměn od dnešního dne následovně :
Jana Chalupová 12.000,- Kč, Alena Baboráková 6.000,- Kč, František Skoupil 1.000,Kč, Pavel Chytil 1.000,- Kč, Michal Konečný 1.000,- Kč, Mgr. Jana Línková 1.000,- Kč,
MgA.Zdeněk Štěpánek 1.000,- Kč. Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
7) Diskuse :
Bývalý starosta p. Kv.Koudelák připoměl zastupitelům, že na obecním úřadě je hodně
věcí k projednání v zastupitelstvu a že by měli ještě ustanovit komisi pro projednávání
přestupků, kde dříve byla předsedkyní JUDr. Slavíčková.
P. M.Konečný informoval přítomné, že zastupitelé zpracují pro občany anketu, kde by
chtěli znát názory občanů na dění v obci, zlepšení kontaktů, co by občané chtěli, atd.
Starostka p. Jana Chalupová požádala občany o návrh na kronikáře.
P.I.Řezníčková se ptala, zda je již dopsána kronika cca za posledních 5 let.
P.Alena Baboráková odpověděla, že zápisy jsou napsány na schválení v zastupitelstvu.
Dále informovala přítomné, že vzhledem k vysoké účasti občanů se budou muset
zasedání zastupiteltva konat zde ve zbrojnici.

P.Kv.Navrátil informoval nové zastupitelstvo, že jejich práce bude náročná, musí
dodržovat zákony a předpisy, na účtech obce je cca 3,5 mil. Kč,dluhy obec nemá a popřál
novému zastupitelstvu hodně úspěchů.
P.Mgr.Lenka Baťová se ptala na špatný stav obecní cesty okolo zbrojnice po uložení
kanalizačního potrubí f.Nový Ústín. Cesta je propadlá, kanalizační poklopy jsou nahoře a
po deštích je zde vždy plno bláta. P.Kv.Koudelák odpověděl, že nedostatky měla firma
odstranit, stavbu zkolaudoval Magistrát města Olomouce.P.J.Navrátil st. se ptal proč tu
rozhoduje město. Starostka p. Jana Chalupová slíbila zjistit bližší informace.
P.L.Špičáková se dotazovala, proč jí bývalý starosta odepsal sám, že se její žádost na
pořízení změny územního plánu zamítá. P. Kv.Navrátil oznámil, že o zamítnutí žádosti
rozhodovalo zastupitelstvo v září 2010 a je to v zápisu.
Starostka obce p. Jana Chalupová požádala občany, aby své připomínky podávali
písemně, e-mailem. Více informací o dění v obci by mělo být i ww.stránkách obce. Dále
poděkovala odstupujícímu starostovi za dosavadní práci.
P.Michal Konečný také poděkoval bývalému místostarostovi.
8) Starostka p.Jana Chalupová ukončila zasedání, poděkovala přítomným za hojnou
účast. Skončeno ve 19.50 hodin.
V Ústíně dne 12.11.2010
Zapsala : Bronislava Vitásková
Ověřovatelé: Michal Konečný, František Skoupil

Usnesení
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Ústín konaného
dne 12. 11. 2010 v jednací místnosti hasičské zbrojnice v Ústíně
_____________________________________________________
Zastupitelstvo obce Ústín po projednání:
1. volí v souladu s § 84 odst. 1, písm.1) zákona o obcích:
a) starostkou obce Janu Chalupovou Pro 6, proti 0, zdržel se 1.
b) místostarostkou obce Alenu Baborákovou Pro 6, proti 0, zdržel se 1.
2. bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2
zákona o obcích.
3. zřizuje následující 3 členné výbory ve složení :
a) kontrolní výbor
předseda – Pavel Chytil, členové Jan Navrátil ml., Antonín Vánský.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

b) finanční výbor
předseda Mgr. Jana Línková, členové Mgr. Lenka Baťová, Ing Ctirad
Zdráhal.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

c) sociální výbor
předseda MgA. Zdeněk Štěpánek, členové Jarmila Loutocká, Milada
Dofková.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
d) stavební výbor
předseda František Skoupil, členové Pavel Chytil, Michal Konečný.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

e) výbor pro údržbu veřejných prostranství
předseda Michal Konečný, členové Alena Baboráková, Mgr. Jana
Línková.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4. stanovuje dle § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích následující
měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce a
předsedy výborů od dnešního dne :
a) Jana Chalupová
12.000,- Kč, pro 7, proti
b) Alena Baboráková
6.000,- Kč, pro 7, proti
c) František Skoupil
1.000,- Kč, pro 7, proti
d) Pavel Chytil
1.000,- Kč, pro 7, proti
e) Michal Konečný
1.000,- Kč, pro 7, proti
f) Mgr. Jana Línková
1.000,- Kč, pro 7, proti
g) MgA.Zdeněk Štěpánek 1.000,- Kč, pro 7, proti

0, zdržel se 0.
0, zdržel se 0.
0, zdržel se 0.
0, zdržel se 0.
0, zdržel se 0.
0, zdržel se 0.
0, zdržel se 0.

V Ústíně dne 12. 11. 2010

Jana Chalupová
starostka

Alena Baboráková
místostarostka

