Zápis z V.zasedání zastupitelstva obce Ústín,konaného dne 16.3.2011 v 19.00hod v zasedací místnosti OÚ
Ústín.
Přítomni : J.Chalupová,A.Baboráková,Mgr.J.Línková,MgA.Z.Štěpánek,P.Chytil,F.Skoupil,M.Konečný
Hosté: P.Sekanina,M.Línková,V.Škrabal

Program:

1.Zahájení
2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.Rozpočet obce Ústín na rok 2011
4.Informace Technických služeb města Olomouce
5.Zápis z pracovního jednání Vodovodu Pomoraví
6.Oznámení Truhlářství Šnajder a MŠ Ústín
7.Žádost provozovatele Hostince „U korzára“ Ústín 46
8.Projednání žádosti o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ na
parcele č.55/4 a 443/1 v k.ú. Ústín
9.Projednání žádosti p.Endlichera ,Ústín č.114 – ovzduší,kanalizace
10.Oznámení o podání žádostí o dotace
11.Různé – hlášení o stanovišti včelstev
- informace Stavebního úřadu Lutín
- předání výzvy Vl.Škrabala JUDr.Slavíčkové
- poděkování Charity Olomouc za Tříkrálovou sbírku a její vyhodnocení
- přihláška na školení strojníků SDH
- projednání pracovního úvazku B.Vitáskové
- stížnost na střelnici Ústín
- žádost MŠ Ústín o udělení souhlasu se zápisem do MŠ Ústín na šk.rok 2011/12
12.Diskuse
13.Usnesení
14.Závěr

Ad 1/ Starostka přivítala přítomné na 5.zasedání zastupitelstva obce Ústín a zastupitelé přijali navržený
program bez připomínek. Hlasování: pro 7, proti 0 , zdržel se 0.
Ad 2/ Zapisovatelkou byla určena Mgr.J.Línková a ověřovatelem zápisu F.Skoupil a M.Konečný.
Hlasování: pro 7, proti 0 , zdržel se 0.
Ad 3/ ZO projednalo a schválilo navržený rozpočet obce na rok 2011. Příjmy 3,499.200,- Kč, výdaje
7,104.044,69 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt přebytky hospodaření z minulých let. Zároveň
projednalo hospodaření MŠ Ústín za rok 2010 a schválilo převedení výsledku hospodaření ve výši 10.183,18
Kč do rezervního fondu MŠ Ústín. Hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Ad 4/Informace Technických služeb města Olomouce o termínu sběru nebezpečného a objemného odpadu
28.5.2011 a o zvýšení výkupní ceny za tříděný papír.
Ad 5/Zástupce obce ve svazku Vodovodu Pomoraví informoval o průběhu pracovního zasedání 11.1.2011.
Ad 6/ Oznámení Truhlářství Šnajder a MŠ Ústín o znečištění ovzduší.
Ad 7/ ZO projednalo žádost provozovatele hostince „U korzára“ p.Zavřela o přemístění značky „Zákaz
stání“. Hlasování : pro 0, proti 7, zdržel se 0. OÚ zároveň zajistí ukotvení značky ,termín konec dubna
2011.
Ad 8/ ZO projednalo žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ na parcele
č.55/4 a 443/1 v k.ú.Ústín. OZ navrhlo odložit rozhodnutí na příští zasedání.
Ad 9/ ZO projednalo žádost p.Endlichera , Ústín 114 o vyjádření obce k vypouštění emisí a napojení na
kanalizaci /pro Stavební úřad Lutín/. ZO odložilo rozhodnutí na příští zasedání.
Ad 10/ Starostka informovala zastupitele, že obec podala žádosti o dotace.Jedná se o dotace na opravu kaple
Sv.Jana a Pavla a dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení.
Ad 11/Různé :
- hlášení o stanovišti včelstev / p.Baťa , p.Šafář/.
- informace Stavebního úřadu Lutín
- předání výzvy p.Vl.Škrabala JUDr.Slavíčkové /odpověď na výzvu od JUDr.Slavíčkové /.
- poděkování Charity Olomouc za Tříkrálovou sbírku
- přihláška na školení strojníků SDH
- ZO projednalo a schválilo zvýšení pracovního úvazku p.B.Vitáskové na 8 hodin od 1.4.2011. Hlasování :
pro 7,proti 0,zdržel se 0.
- ZO projednalo stížnost p.Barabáše na provoz střelnice Ústín, sdělilo přítomnému zástupci MS Těšetice
p.Sekaninovi výtky vůči provozování střelnice a navrhlo opatření pro organizaci a zvýšení bezpečnosti při
střelbách/ dodržování povolené doby střelby, při mimořádných akcích 5x v roce oznámit
týden dopředu konání akce,umístění přenosných informačních tabulí v okolí střelnice/.Hlasování : pro
7,proti 0,zdržel se 0.
- ZO vzalo na vědomí sdělení MS Těšetice o dokončení kácení stromů v okolí rybníka,které povolil
Magistrát města Olomouce v roce 2009, a výsadbě nových stromků.

- ZO schválilo žádost MŠ Ústín o udělení souhlasu se zápisem do MŠ na školní rok 2011/12 dne 28.4.2011.
za účasti zástupce obce s dodatkem přednostního přijetí dětí občanů Ústína. Hlasování : pro 7,proti 0,zdržel
se 0
- ZO vzalo na vědomí informace fy FOFRNET o možnosti přechodu na pásmo 5GHz a zlepšení přístupu na
internet .Firma FOFRNET kontaktována z důvodu stížnosti na přístup na internet.
- informace ke sčítání obyvatelstva
- oslovení p.Vondry z Resortu Nový Ústín k vyřešení úpravy obecní komunikace resp.k uvedení do
původního stavu po stavební činnosti na ní.
- oznámení o společném jednání Magistrátu města Olomouc a obcí Těšetice /změna územního plánu/.
- oznámení o odvodu části výtěžků z provozu VHP za rok 2010
- pozvánka na jednání rozšířené Komise hospodářského rozvoje Ol.regionu 31.3.2011.
- nabídka : Projekt spolupráce –kulturně-společenská výměna a poznávání s partnerskými regiony .
- ZO oznámilo nutnost ořezu kaštanů u kapličky / do konce března /.
- ZO projednalo a schválilo možnost pronájmu obecního pozemku ve dvoře OÚ Ústín. Hlasování : pro 7,
proti 0, zdržel se 0.
- SDH Ústín – nové vybavení zbrojnice /nákup židlí a stolů/.
- konání oslav Dne matek 13.5.2011
- pracovní schůzka 23.3.2011 s ing.Čížkem ohledně biokoridoru.
- brigáda na úklid lesíka 9.4.2011
- informace z Mikroregionu Kosířsko
- nabídky firem na odvoz odpadů
- informace ze Svazku obcí Těšetice a Ústín
- záměr opravy chodníků v obci
- sdělení SDH o akcích konaných v okrsku
Ad 12/Diskuse :
Do diskuse se přihlásil p.Vl.Škrabal s vyjádřením k dopisu JUDr.Slavíčkové /případ přestupku p.Koudeláka
v.p.Škrabal/
Ad 13/ ZO se usneslo na výše uvedených bodech.
Ad 14/ Na závěr starostka poděkovala všem přítomným a pozvala je na další zasedání, které se bude konat
13.4.2011 v 19.00hod.
Zapsala : Mgr.Línková Jana
Ověřil : Skoupil František, Konečný Michal

Starostka :Chalupová Jana

