Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Ústín, konaného dne 13.12.2010 v 19.OO hod v zasedací místnosti Obecního
úřadu Ústín .

Přítomni: J.Chalupová, A.Baboráková, Mgr.J.Línková, MgA.Z.Štěpánek, F.Skoupil, P.Chytil
Nepřítomen: M.Konečný
Hosté: J.Navrátil ml., V.Škrabal, M.Koudeláková

Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Rozpočtové provizorium na počátek roku 2011
4. Změny rozpočtu č.5/2010 obce Ústín
5. Projednání záměru pronájmu obecní parcely č. 289 v k.ú. Vojnice o výměře 16000 m2 nájemci ZD Těšetice
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 10 let
6. Projednání vyhlášek obce o místních poplatcích
7. Projednání smlouvy o odvodu odpadních vod
8. Dodatek pracovní smlouvy p. F. Polácha
9. Různé
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr

Ad 1/ Starostka přivítala přítomné na 2. zasedání zastupitelstva obce Ústín, zastupitelé přijali navržený
program bez připomínek.
Pro: 6, proti 0, zdržel se 0.
Ad 2/ Zapisovatelkou byla určena Mgr. J.Línková a ověřovatelem F.Skoupil a P.Chytil .
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Ad 3/ ZO schválilo rozpočtové provizorium na počátek roku 2011 do doby schválení rozpočtu na rok 2011,
tj. že příjmy a výdaje obce Ústín budou v tomto období cca na úrovni roku 2010.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Ad 4/ ZO schválilo změny rozpočtu č.5/2010 /mimo jiné příspěvek na jednotkový schod rozhledny na
Velkém Kosíři, účelovou neinvestiční dotaci na přípravu na sčítání lidu, domů v roce 2011/.

Pro: 6, proti 0, zdržel se 0.
Ad 5/ ZO projednalo záměr pronájmu obecního pozemku parc.č.289 v k.ú. Vojnice o výměře 1,68 ha nájemci
ZD Těšetice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 10 let.
Rozhodnutí bylo odloženo na příští zasedání.
Ad 6/ ZO schválilo vyhlášky obce o místních poplatcích s účinností od 1. ledna 2011 :
- Vyhláška č.2/2010 o místním poplatku ze psů stanovuje poplatek 100,- Kč za psa a ruší vyhlášku
č.1/2003.
- Vyhláška č.3/2010 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství stanovuje poplatky za
využívání veřejného prostranství a ruší vyhlášku č.1/2003.
- Vyhláška č.4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovuje poplatek 250,-Kč na osobu a rok a ruší
vyhlášku č.1/2003.
Pro : 6, proti 0, zdržel se 0.
Ad 7/ ZO projednalo návrh smlouvy o odvodu odpadních vod a rozhodlo se konzultovat problém s poradcem ing.Sedláčkem.
Ad 8/ ZO schválilo dodatek pracovní smlouvy s p.F.Poláchem – prodloužení na 2 roky a doplnění úklidu
sněhu.
Pro: 6, proti 0, zdržel se 0.
Ad 9/ ZO schválilo termín inventarizace 17. 12. 2010.
Pro: 6, proti: 0, zdržel se 0.
ZO bere na vědomí sdělení MMOL o studii odtokových poměrů v problematických částech města
Olomouce.
Byla svolána schůzka zástupců MMOL , obce Ústín a investora stavby Resort Nový Ústín pro
řešení kanalizační vpusti za zbrojnicí SDH na podnět Mgr.L.Baťové.
Stavební úřad dává na vědomí prodloužení termínu dokončení stavby stavebníka Ing.K.Ševčík.
ZO bere na vědomí oznámení obce Luběnice o změně územního plánu.
ZO schválilo žádost o povolení provozu výherního automatu AVS AudioVideoShow a.s. na základě
platných předpisů.
Pro: 6, proti: 0, zdržel se 0.
ZO bere na vědomí navýšení příspěvku na dopravní obslužnost pro Veolia Transport o 6% na r.2011.
ZO schválilo žádost MŠ Ústín o dočerpání finančních prostředků z rezervního fondu - čerpání
maximální částky 8.000,-Kč.
Pro: 6, proti: 0, zdržel se 0.

ZO bere na vědomí sdělení Policie ČR o odložení případu zcizení dopravní značky v obci.
ZO bere na vědomí souhlasné stanovisko Odboru životního prostředí MMOL k vydání rozhodnutí
umístění stavby na pozemku ve vzdálenosti menší než 50m od lesa v k.ú.Ústín.
Ad 10/ V diskusi vystoupila p. M.Koudeláková s dotazy na způsob parkování v obci, rozvrh úředních hodin
a práci pomocného pracovníka OÚ Ústín. Dále vystoupil p. V.Škrabal s dotazy na údržbu chodníků,
odchyt toulavých psů a kompostování biologického materiálu.
Ad 11/ ZO se usneslo na výše uvedených bodech.
Ad 12/ Na závěr starostka obce poděkovala přítomným za účast, zasedání ukončila v 21.30 hod a pozvala
všechny na další zasedání dne 12. 1. 2011 v 19.00hod .

Zpracovala: Mgr.J.Línková
Ověřovatelé: F.Skoupil
P.Chytil
Starostka:

