Zápis z IV.zasedání zastupitelstva obce, konaného 9.2.2011 v 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ústín.

Přítomni : J.Chalupová, Mgr.J.Línková,A.Baboráková, F.Skoupil, P.Chytil,Mga.Z.Štěpánek
Omluven :M.Konečný
Hosté: V.Škrabal, P.Dolének,M.Koudeláková,J.Loutocká

Program :
1.Zahájení
2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.Schválení záměru OZ na rozvoj obce a nabídky dotací
4.Nabídka rekonstrukce veřejného osvětlení
5.Žádost MŠ Ústín o možnost čerpání fin.prostředků z rezervního fondu
6.Žádost p.P.Dolénka o zábor obecního pozemku
7.Projednání záměru Mysliveckého sdružení Těšetice na úpravu okolí střelnice Ústín
8.Pozvánka na VH o.s.Haná a na konferenci samospráv Olomouckého kraje
9.Různé
10.Diskuse
11.Usnesení
12.Závěr

Ad 1/Starostka přivítala přítomné na 4.zasedání OZ, zastupitelé přijali navržený program bez připomínek.
Hlasování: pro 6,proti 0, zdržel se 0.
Ad 2/Byla určena zapisovatelka : Mgr.J.Línková a ověřovatelé zápisu : F.Skoupil, P.Chytil
Hlasování : pro 6,proti 0, zdržel se 0.
Ad 3/Starostka obce přednesla návrh záměru obecního zastupitelstva na rozvoj obce, který zahrnuje tyto
oblasti :
a/ Oprava kaple Sv.Jana a Pavla / výměna oken, oprava podlahy, nová fasáda a následně úprava
okolí/.OZ bude žádat o dotaci z MMR , celková částka na akci max.500000,-Kč vč.DPH
b/ Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci. OZ bude žádat o dotaci z fondu POV .Celková částka

na akci max.500000,-Kč vč.DPH.
c/ Úprava a oprava kluziště a proutí
d/ Úprava lesíku na lesopark
e/ Vybudování cyklostezky v katastru obce Ústín
f/ Vybudování hřiště
g/ Rekonstrukce budovy OÚ Ústín
h/ Vybudování kanalizace v obci
ch/ Úprava veřejného prostranství a zeleně .
Na všechny oblasti se bude OZ Ústín snažit získat dotace z různých fondů . Realizace projektů bude
vázána na získání dotací pro obec.
OZ schválilo částky za zpracování návrhu pro podání žádosti o dotaci Ing.arch.Šmehlíkovi ve výši
10000,-Kč / oprava kaple / a za zpracování studie pro opravu OÚ Ústín Ing.arch.Trtílkové ve výši
47000,-Kč.
Hlasování : pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Ad 4/ OZ projednalo nabídky firem na opravu a rekonstrukci veřejného osvětlení . Své nabídky přednesl
p.Hofmeister a zástupci firmy Alsico s.r.o. Velký Újezd .Po zvážení všech okolností, s podmínkou
následného doladění a konkretizace návrhu , OZ schválilo nabídku fy Alsico s.r.o.
Hlasování : pro 6, proti 0, zdžel se 0.
Ad 5/ OZ schválilo žádost MŠ Ústín možnost čerpání finančních prostředků v částce 13000,- z rezervního
fondu.
Hlasování : pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Ad 6/ OZ schválilo žádost p.Petra Dolénka o zábor obecního pozemku na složení dřeva na dobu nezbytně
nutnou / nejzazší termín 31.8.2011 /.
Hlasování : pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Ad 7/ OZ projednalo návrh záměru Mysliveckého sdružení Těšetice na úpravu okolí střelnice Ústín.
OZ uložilo sdružení doplnit materiál / dodat kopie žádostí , plán prací a výčet stromů ke kácení/
do 14.2.2011. Pokud MS Těšetice nedoplní svůj návrh prací o požadované informace, bude se
záměr MS Těšetice projednávat znovu na dalším zasedání.
Hlasování : pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Ad 8/ Zástupci obce, delegovaní na schůzku Mikroregion Kosířsko a konferenci samospráv Olomouckého
kraje, informovali o průběhu a programu uvedených akcí.

Ad 9/ Sdělení pro OZ :
- povinnost obce provádět povodňové prohlídky / Magistát města Olomouce/.
- metodická doporučení MF k vyměřování poplatků / Krajský úřad Olomouc/.
- strategie aktivní politiky zaměstnanosti / Úřad práce Olomouc /
- inspekční zpráva z kontroly MŠ Ústín / Česká školní inspekce /
- oznámení o projednání návrhu změn územního plánu obce Hněvotín
- zápis a usnesení z 25.Valné hromady Vodovodu Pomoraví
- zpráva o výsledku kontroly plateb zdrav.pojištění u VZP
- zpráva o kontrole hracích automatů v restauraci p.Zavřela v obci Ústín
- žádost OÚ Ústín o sdělení historie pozemků v k.ú.Ústín na Katastrální úřad
- žádost DSH Ústín o dotace na nákup techniky z fondů Olomouckého kraje
- informace SDH Ústín o školení strojníků 2.-3.2011
- odpověď na dopis MVDr.Lakomému
Ad 10/ Do diskuse se přihlásil V.Škrabal s dotazem na branky na hřišti a výzvou k nápravě ve věci odložení
přestupku K.Koudeláka. A další dotaz vznesla M.Koudeláková na provoz MŠ Ústín.
Ad 11/ ZO se usneslo na výše uvedených bodech.
Ad 12/ Na závěr schůze poděkovala starostka všem přítomným za účast a pozvala na další zasedání, které
se bude konat 9.3.2011 v 19.00hod v zasedací místnosti OÚ Ústín.

Zpracovala : Mgr.Jana Línková
Ověřovatelé : Pavel Chytil
František Skoupil

Starostka : Jana Chalupová

