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Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 15. 11. 2011

Zastupitelstvo schválilo:
1. program dnešního zasedání v etn dopl ujících bod
2. zápis a usnesení ze dne 15. 9. 2011 a 5. 10. 2011
3. dopln ní zápisu a usnesení ze dne 28. 4. 2011 o rozhodný den poskytování odm n pro
nov zvolené leny výbor , tímto dnem je 28. 4. 2011
4. rozpo tové opat ení . 5/2011
5. inventariza ní komisi ve složení: ing. Petr Posp ch – p edseda, Ji í Flášar, Miroslav
Flášar, Ladislav Šoupal, Bc. Dana Šoupalová, Žaneta Urbánková – lenové komise
6. zám r pronájmu pozemku p. . 832, 148, 779, 53/2, 826, 825/1, 232/4, 379/3, 797/2,
232/5 k. ú. Javo í u Maletína
7. zrušení ú t . 4200037738/6800 a . ú tu 5917540247/0100
8. rozd lení ástky 20.000,- K na sociální a charitativní ú ely pro: Charita Záb eh
ástku 7.000,- K , Sdružení Neratov ástku 8.000,- K , Hospic na Sv. Kope ku
Olomouc ástku 5.000,- K
9. zam ení pozemku p. . 1011/2 k. ú. Starý Maletín
10. smlouvu o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení v cného b emene a právu provést
stavbu – bod 13 zápisu a pov ují starostu podpisem smlouvy
11. dodatek . 3 k Dohod o do asném užívání pozemku (SROM Maletín) a pov uje
starostu podpisem dodatku
12. dodatek . 2 k nájemní smlouv mezi obcí a LD Háj Maletín a pov uje starostu
podpisem dodatku
13. prodej pozemku parcela . 2196/79 o vým e 335 m2 a parcela . 2196/80 o vým e
116 m2 za cenu 5,- K za 1 m2, kupující Bed ich Piska, Maletín . 154
14. ov ovatele pro dnešní zasedání a to p. Nagyvathyovou
15. zam ení K íže v sadu a horní sjezd k domu . p. 212
Zastupitelstvo vzalo na v domí:
1. zápis z díl ího p ezkoumání hospoda ení obce Maletín za období
1. 1. 2011 – 31. 10. 2011
2. stav vy ízení stížnosti p. Rygala
3. všem zastupitel m ú ast na sch zce dne 19. 11. 2011 dle bodu 16) zápisu
4. zahájení stavebních prací na budov OÚ Maletín
5. podání žádostí na akci „Rekonstrukce budovy ZŠ“ a „Oprava komunikace
Maletín – Svojanov“
6. jednání místostarosty o umíst ní v trných elektráren v katastru obce
7. výjimku v pronájmu víceú elového areálu v zimních m sících pro spolky obce – dle
bodu 18) zápisu

Zastupitelstvo uložilo:
1. starostovi nabídnout jiný pozemek k pronájmu – viz bod 7 zápisu
2. starostovi upozorn ní do zpravodaje na probíhající stavební práce v budov OÚ a
zabezpe ení provozu ú adu
3. starostovi prov ení funk nosti a p ípadnou opravu sv tel v dolní ásti obce – viz
zápis bod 18)
Zastupitelstvo neschválilo:
1. zám r pronájmu pozemku parcela . 433/4 ást k. ú. Starý Maletín

Pozvánka na p íští zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat ve tvrtek
8. prosince 2011 v 18°°hod. v zasedací místnosti OÚ.
Zárove jsou zváni všichni ob ané k presentaci možného umíst ní v trných
elektráren v katastru obce.

UPOZORN NÍ PRO OB ANY

B hem následujících m síc bude v naší obci provád t sle na Martina
Urbášková – studentka vysoké školy ekonomické – výzkum vlivu v trných
elektráren na životní prost edí.
Žádáme vás o podporu její práce a 10 minut vašeho asu na vypln ní dotazníku.
Ji í Flášar, starosta obce

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY OBECNÍHO Ú ADU MALETÍN
Vážení ob ané,
jist jste si všimli, že již zapo aly stavební úpravy budovy obecního ú adu.
Stavební úpravy se budou provád t za plného provozu.
Z d vodu vaší bezpe nosti vás žádáme, abyste své záležitosti pokud to bude jen
trochu možné, vy izovali v ú ední dny, tj. pond lí a st eda.
Tímto chceme snížit riziko úrazu i jiné nehody na nejnižší možnou míru.
D kujeme za pochopení a vst ícnost
Ji í Flášar, starosta obce

ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE SV. MIKULÁŠE V MALETÍN
ZŠ a MŠ Maletín zve všechny ob any na Adventní

koncert.

Koncert se uskute ní 17.prosince 2011 v 15 hodin v místním kostele.
P ij te si v p edváno ním ase poslechnout koledy v podání d tí základní a mate ské školy.
Na Vaši ú ast se t ší d ti i pracovníci ZŠ a MŠ Maletín
Dále zazní váno ní skladby, které doprovodí housle, trubka a varhany.

Provoz knihovny a internetu
Pond lí a st eda:

16.00 – 18.00 hodin

Ro ní lenský poplatek iní - pro d ti, studenty a d chodce
- pro dosp lé
Práce na internetu :
- d ti za 0,5 hod.
- d ti za 1 hod.
- dosp lí za 1 hod.
Tisk z internetu ernobílý: - 1 stránka

10 K
20 K
5K
10 K
30 K
3K

Nabídka ob d
ZŠ a MŠ Maletín nabízí v rámci provozování školní kuchyn ob dy pro širokou ve ejnost.
Oproti minulým let m se snažíme zkvalitnit stravu, navýšili jsme normy pro p ípravu ob d a
celkov jsme jídelní ek obohatili. Cena jednoho ob du je 52 K , d chodci obce mohou
po ítat s finan ním p ísp vkem od Obecního ú adu 22 K na jeden ob d. Stravu si m žete
objednat u vedoucí školní jídelny paní Navrátilové osobn p ímo v kancelá i školní jídelny
v mate ské škole nebo telefonicky na ísle 583 448 112 každý den v dob od 10 hodin do
12.30.
T šíme se na nové strávníky.
Mgr.Helena Pavelková, editelka ZŠ a MŠ Maletín

Termíny svozu komunálního odpadu
pond lí 5., 19. prosince 2011
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