Zápis ze 3.zasedání zastupitelstva obce , konaného 12.1.2011 v 19.00hodin v zasedací místnosti OÚ Ústín.

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

Program:
1.Zahájení
2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.Žádost Charity Těšetice o příspěvek na projekt „Charitní pečovatelská služba-venkov“
4.Informace Stavebního úřadu Lutín
5.Informace o konání valných hromad svazků a sdružení s účastí obce Ústín
6.Informace o dotacích z národních fondů
7.Výkaz o přestupcích a oznámení přestupku
8.Návrh smlouvy o využívání systému nakládání s komunálním odpadem v roce 2011 pro podnikatele
9.Projednání žádosti místní knihovny o provedení úprav
10.Projednání rozpočtu DSO Těšetice a Ústín / svazek pro výstavbu kanalizace a čištění odpadních vod/
11.Různé
12.Diskuse
13.Usnesení
14.Závěr

Ad 1/Starostka přivítala přítomné na 3.zasedání zastupitelstva obce , ZO přijalo a schválilo navržený program schůze
bez připomínek . Pro 6, proti 0,zdržel se 0.
Ad 2/ Jako zapisovatelka byla určena Mgr.J.Línková a ověřovatelé Mgr.Z.Štěpánek a F.Skoupil. Pro 6, proti 0 ,zdržel
se 0.
Ad 3/ZO projednalo žádost Charity Těšetice o příspěvek na projekt „Charitní pečovatelská služba –venkov“ a odložilo
rozhodnutí do příštího zasedání.Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Ad 4/ Stavební úřad Lutín informoval o
a/povolení prodloužení stavebního povolení do r.2012,stavebník ing.Ševčík
b/zastavení řízení o odstranění stavby v resortu Nový Ústín a vydání stavebního povolení
c/přesunutí termínu jednání Stavebního úřadu s J.Novákem,výrobna masných výrobků

Ad 5/ZO obdrželo pozvání na pracovní schůzku a valnou hromadu svazku Vodovodu Pomoraví, schválilo změnu
stanov svazku a zvolilo zástupce obce do svazku . Pro 6, proti 0,zdržel se 0.
Dále zástupci obce informovali o účasti na setkání Mikroregionu Kosířsko a Haná / rozhledna na Kosíři , dotace pro
svazek / a DSO Těšetice a Ústín.
Ad 6/ Místostarostka informovala o aktivitách MAS Region HANÁ a Mikroregion Kosířsko /možnosti dotací
v rámci různých fondů/.
Ad 7/Starostka informovala o odložení přestupku p.K.Koudeláka , oznámení dalšího přestupku v obci a o
vypracování a vyplnění výkazu o přestupcích za r.2010. ZO schválilo odměnu za vykonanou činnost pro
JUDr.Slavíčkovou /vypracování jednacího řádu pro přestupkovou komisi a výkazu o přestupcích /.Pro 6, proti 0,
zdržel se 0.
Ad 8/ZO projednalo a schválilo návrh smlouvy o využívání systému nakládání s komunálním odpadem v roce 2011
pro podnikatele a stanovilo částku 250,- Kč/rok. Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Ad 9/ZO projednalo žádost místní knihovny o provedení úprav a navrhlo odložit rozhodnutí do dalšího zasedání.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Ad 10/ZO schválilo rozpočet DSO Těšetice a Ústín .Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Ad 11/Starostka informovala o výsledku Sbírky tříkrálové v obci /8496,-Kč/, o změně adresy Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje, o nabídce služeb Centrum Dominika Kokory a o setkání starostů se zástupci TS Olomouc.
ZO schválilo záměr pronájmu obecního pozemku nájemci ZD Těšetice na 1 rok. Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
ZO schválilo dodatek smlouvy s Veolia transport Morava a.s. o navýšení příspěvku za dopravní obslužnost obce.
Pro 5, proti 1, zdržel se 0.
Starostka informovala o žádosti MŠ Ústín o umožnění čerpání finančních prostředků z rezervního fondu MŠ Ústín,
ZO navrhlo odložit rozhodnutí na další zasedání.
ZO schválilo záměr pronájmu vánočního osvětlení obce. Pro 6, proti 0,zdržel se 0.
Ad 12/ V diskusi vystoupil p.J.Koudelák s dotazem na vodovodní řad, p.V.Škrabal s dotazem na úpravu lesíku a
kácení poškozených stromů, a p.M.Koudeláková.
Ad 13/ZO se usneslo na výše uvedených bodech.
Ad 14/Starostka obce ukončila 3.zasedání ZO , poděkovala přítomným za účast a pozvala na další zasedání ZO, které
se bude konat 9. 2.2011 v 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Ústín.

Zpracovala : Mgr.J.Línková
Ověřovatelé: MgA.Z.Štěpánek

Fr.Skoupil

