MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 30. 1. 2012 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 1, ročník 18, leden 2012

Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 25. 1. 2012

Zastupitelstvo schválilo:
1. program dnešního zasedání včetně doplňujících bodů
2. zápis a usnesení ze dne 8. 12. 2011
3. inventarizační zprávu za rok 2011
4. dohodu o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost veřejnou linkovou autobusovou
dopravou v okrese Šumperk pro rok 2012 uzavřenou mezi městem Mohelnice a obcí
Maletín ve výši 74.540,- Kč a pověřuje starostu podpisem dohody
5. prodej pozemku p. č. 7/4 o výměře 881 m2 k. ú. Nový Maletín a parcelu č. 7/3 o
výměře 765 m2 k. ú. Nový Maletín pro manžele Linhartovi, 7. května 60 za cenu 105,Kč za 1 m2
6. prodej pozemku p. č. 60/6 část po oddělení geometrickým plánem pro Pavla Šindeláře,
Olomoucká 27, Zábřeh za navrženou cenu 35,- Kč za 1 m2. Výměra bude upřesněna
dle GPL
7. přidělení bytu č. 1 Maletín č. 226 paní Pavle Jordanovové, nájem bude sjednán od data
1. 2. 2012
8. delegování p. Jiřího Flášara na schůzi LD Háj Maletín konanou dne 13. 3. 2012
9. odložení splátky zálohy na nájem roku 2012 o čtyři měsíce tj. 30. 11. 2012 s tím, že
splátka z rozpočtu r. 2013 bude o čtyři měsíce vyplacena dříve
10. podání žádosti z programu POV 2012 Olomouckého kraje, oblast podpory 1 –
Podpora budování a obnova infrastruktury obce a to na opravu místních komunikací.
Finanční limit opravy činí 500 tis. Kč bez DPH
11. úplatný či bezúplatný převod pozemků ve správě pozemkového fondu na obec, a to
pozemky 1699/3. 1590/4, 1590/5, 1778/4, 1855, 1959/2 v k. ú. Starý Maletín,
pozemky v k. ú. Nový Maletín a to 360/6, 44/5
12. nový ceník služeb obce Maletín s platností od 1. 2. 2012
13. využití místnosti po kadeřnictví pro výborové schůzky místních spolků bez úplaty a
odkoupení stolů a židlí od p. Bartoše ve výši 900,- Kč za sadu (sada = 1 stůl + 6 židlí)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1. schválené rozpočtové opatření č. 7/2011
2. informaci ohledně dokumentace vlivů záměrů „Rychlostní silnice R35 v úseku Staré
Město – Mohelnice“ na životní prostředí. Obec Maletín bude zasílat připomínky ve
spolupráci s obcemi Krchleby, Mírov
3. pracovní zasedání dne 1. 2. 2012 – sestavování rozpočtu na rok 2012
4. informaci ohledně žádosti společnosti TCN nová energie s. r. o. – umístění větrných
elektráren v katastru obce Maletín

Zastupitelstvo uloţilo:

1. starostovi uzavřít nájemní smlouvu s novým nájemníkem bytu č. 1 Maletín č. 226
2. starostovi a místostarostovi vypracovat projekt a žádost na opravu komunikace v obce
z POV 2012 Olomouckého kraje
3. starostovi jednat na úřadu Pozemkového fondu ohledně převodu pozemků do majetku
obce Maletín
4. starostovi vyhotovit nový ceník služeb dle schváleného návrhu a jeho uveřejnění
5. starostovi připravit podklady pro sestavení rozpočtu obce na rok 2012
6. realizaci odkupu nabízených stolů a židlí od p. Bartoše

Termín dalšího zasedání bude uveřejněn na internetových
stránkách Obce Maletín a na úřední desce.

Provoz knihovny a internetu
Pondělí a středa:

16.00 – 18.00 hodin

Místní knihovna a maletínské maminky, o. s., zvou dětské čtenáře (3 – 15 let) na
„zábavné odpoledne s kníţkami v maletínské knihovně“. Akce se uskuteční v pondělí 20
února 2012 od 16:00 hod. v místní knihovně. Přijďte si děti zasoutěţit a podívat se, co je
v knihovně nového.

Zápis do 1.ročníku základní školy pro školní rok 2012/13
Ředitelka ZŠ a MŠ Maletín vyhlašuje

ZÁPIS
dětí do 1.ročníku základní školy pro šk.rok 2012/13
Ředitelka ZŠ a MŠ Maletín v souladu s § 46 odst. 1 a § 36 odst. 4 zákona č.561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje termín a místo pro zápis dětí
do 1.ročníku základní školy v Maletíně.
Zápis do 1.ročníku pro děti narozené do 31.8.2006 a děti, jimž byla v loňském roce
odložena školní docházka se koná

ve středu 8.února 2012 od 11 do 16 hodin v budově
základní školy v Maletíně.
K zápisu donesou rodiče (pěstoun, zákonný zástupce) svůj občanský průkaz a
rodný list dítěte.
V Maletíně 18.1.2012

Mgr.Helena Pavelková, ředitelka ZŠ a MŠ Maletín

Nabídka obědů
ZŠ a MŠ Maletín nabízí v rámci provozování školní kuchyně obědy pro širokou veřejnost.
Oproti minulým letům se snažíme zkvalitnit stravu, navýšili jsme normy pro přípravu obědů a
celkově jsme jídelníček obohatili. Cena jednoho obědu je 52 Kč, důchodci obce mohou
počítat s finančním příspěvkem od Obecního úřadu 22 Kč na jeden oběd. Stravu si můžete
objednat u vedoucí školní jídelny paní Navrátilové osobně přímo v kanceláři školní jídelny
v mateřské škole nebo telefonicky na čísle 583 448 112 každý den v době od 10 hodin
do 12.30.
Těšíme se na nové strávníky.
Mgr.Helena Pavelková, ředitelka ZŠ a MŠ Maletín

!!!!!!!!!!!!! UPOZORNĚNÍ !!!!!!!!!!!!!
Poplatky za odpady
Upozorňujeme občany, že je možno platit poplatky za odpady za I. pololetí 2012. Výše poplatku
pro 1 osobu činí 200,-Kč. Poplatek je splatný do 31. března 2012.
Poplatky je možno zaplatit přímo v pokladně OÚ Maletín nebo bezhotovostní na účet obce vedený u
KB Zábřeh č. účtu: 8829841/0100. Zde je ovšem nutné uvést variabilní symbol pro identifikaci
platby. Variabilní symbol bude na požádání sdělen v kanceláři účetní obce.

Poplatky za psy
Poplatek je splatný jednorázově do 31. 3. 2012.
Sazba poplatku činí:
1. za psa chovaného v rodinném domku
2. za druhého a každého dalšího psa

70,- Kč
100,- Kč

3. za psa chovaného v domě se 2 a více byty do 6 bytů
4. za druhého a každého dalšího psa

100,- Kč
150,- Kč

5. za psa chovaného v domě se 7 a více byty
6. za druhého a každého dalšího psa

150,- Kč
200,- Kč

7. za psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního,
starobního nebo vdovského důchodu
8. za druhého a každého dalšího psa

50,- Kč
100,- Kč

Rovněž je možno platit do pokladny OÚ nebo bezhotovostně s uvedením příslušného variabilního
symbolu.

Maletínské maminky o. s. pořádají pro všechny příznivce zimních radovánek
„Sáňkování, aneb sjezd z kopce na čemkoliv“. Sraz v sobotu 4. února od 14:00 hod.
u místní hasičky.

Senioři komunikují
Na základě oslovení Akademie J. A. Komenského ze Šumperka je možné uskutečnění
vzdělávacího programu, který je určen seniorům důchodového věku a je zaměřený na
výuku obsluhy osobních počítačů včetně internetu a informací o používání platebních
karet.
Kurz je bezplatný, je v rozsahu 14 hodin a je realizován vždy po dohodě s vedením obce
v délce 3 hodin denně. Kurz by probíhal přímo v naší obci.
Kurzy budou probíhat v období od měsíce května do měsíce listopadu.
Pokud by byl zájem z řad seniorů obce, obec Maletín potvrdí nabídku Akademie Šumperk
a obec by byla zařazena do výběrového řízení na pořádání kurzu.
Ţádáme proto seniory, pokud budou mít zájem o pořádání kurzu, aby laskavě
vyplnili níţe uvedený přihlašovací lístek a doručili na OÚ Maletín nejpozději
do 10. února 2012 (stačí vhodit do schránky OÚ).
---------------------------------------------zde oddělit--------------------------------------------Přihlašovací lístek
Mám zájem účastnit se bezplatného vzdělávacího kurzu pro seniory s výukou na PC,
pořádaný Akademií Jana Ámose Komenského v Šumperku
Jméno a příjmení:________________________________
Adresa:

_______________________________

Podpis:

_______________________________

Maletín dne

Termíny svozu komunálního odpadu
pondělí 30. ledna, 13., 27. února 2012
Maletínský zpravodaj vydává Obecní úřad Maletín, redakční uzávěrka je do konce předchozího měsíce.
Příspěvky do zpravodaje je možno předat členům redakční rady nebo na OÚ, za jejich obsah ručí přispěvatel.
Redakční rada: Pekárková Ivana, Mgr. Jan Říha.

Internetová adresa: http://www.maletin.cz

CENÍK za poskytované služby obcí Maletín pro občany
č. 01/2007 platný od 1. září 2007
nájem za:
nově navržená cena
---------------------------------------------------------------------1. - žebřík hliníkový
…..50,- Kč na den
50,- Kč
2. - žebřík požární výsuvný
…..50,- Kč na den
100,- Kč
3. - křovinořez nový s obsluhou
…..100,- za hodinu
200,- Kč
4. - vývoz fekálií pro občany obce
…..450,- Kč za vývoz 500,- Kč
5. - vývoz fekálií pro zájemce mimo katastr obce
……450,- Kč za vývoz
+ náklady spojené s přepravou vyjádřené
v motohodinách
……300,- 1 motohod. 1.000,- Kč
7. - požární vozidlo s obsluhou /v případě vážných stavů/...200,- Kč za hodinu 200,- Kč
pro občany obce
8. - požární vozidlo pro cizí zájemce
…..500,- za 1 hodinu 700,- Kč
9. - pronájem sálu – přísálí – částečné využití
…..500,- Kč za akci
600,- Kč
10. - pronájem sálu za účelem zábav spolky
…..1 200,- Kč za akci 1.200,- Kč
11. - pronájem sálu za účelem zábav + úklid
…..1 500,- Kč za akci 1.600,- Kč
12. - pronájem sálu – ostatní využití
…..2 000,- Kč *)
2.000,- Kč
13. – pronájem sálu v topné sezóně
…..3 000,- Kč **)
3.000,- Kč
14. - kopírování formát A4 jednostranně
…..2,- Kč
2,- Kč
15. - kopírování formát A4 oboustranně
…..4,- Kč
4,- Kč
16. - kopírování A3 jednostranně
…..3,- Kč
6,- Kč
17. - kopírování A3 oboustranně
…..6,- Kč
10,- Kč
18. - fekál pro právnické osoby bez hnací jednotky
…..1 000,- Kč na den vynecháno
19. - služby traktůrkem, mulčovač
…..300,- Kč za hodinu 400,- Kč
+ za každou započatou půlhodinu
…..150,- Kč
200,- Kč
20. - pronájem zasedací místnosti pro schůzovací
účely s podáváním občerstvení
…..100,- Kč za akci
200,- Kč
21. služby prováděné traktorem s přívěsem
…..400,-Kč za 1 hod. 500,- Kč
každá započatá ¼ hodina
…..150,- Kč
150,- Kč
22. služby prováděné traktorem s přívěsem
Pro právnické osoby
…..600,- Kč za 1 hod. 650,- Kč
23. pronájem lavic – nově zařazeno
60,- Kč/1 kus/víkend

24. praní ubrusů – nově zařazeno
25. praní utěrek – nově zařazeno

10,- Kč/ 1kus
5,- Kč /1 kus

*) za akci mimo topnou sezónu, pro nájemce, kterými jsou spolky a občanská sdružení obce
Maletín platí částka uvedená v době 10) nebo 11)
**) pro nájemce, kterými jsou spolky a občanská sdružení obce Maletín platí částka uvedená
v době 10) nebo 11)
CENÍK
č. 03/2004 platný od 1. března 2004
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
změna
kopírování A4 jednostranně
kopírování A4 oboustranně
kopírování A3 jednostranně
kopírování A3 oboustranně
kopírování na disketu 3,5“
odborný zaměstnanec ve tř. 9
telefon dle skutečných nákladů firmy CONTACTEL
fax

2,2,-Kč
4,4,- Kč
3,6,- Kč
6,10,20,vynechat
25,- za každých 15 min.
30,- Kč
10,- Kč/ 1 stránka u služby fax

Poplatky za pronájem prostor a zařízení víceúčelového areálu a poskytované sluţby
s tímto spojené
změna
sportoviště
ZŠ, MŠ a uživatelé smluvního partnera Charity Zábřeh
zdarma
zdarma
dětské hřiště
zdarma
zdarma
fotbalové utkání TJ Maletín s diváky
100,- Kč
100,-Kč
soukromé akce, turnaje apod. /rezervace/ 1 hod.
100,- Kč
100,- Kč
hřiště pro tenis a volejbal
soukromé akce, turnaje apod. /rezervace/ 1 hod
100,- Kč
100,- Kč
ostatní doba platí pro všechny stejná taxa 1 hod
100,- Kč
100,- Kč
zapůjčení vybavení /sítě, míče apod./
10,- Kč
20,- Kč
vratná záloha za vypůjčení vybavení
50,- Kč
200,- Kč
prostory pro kulturní vyţití a posezení
zábava s hudbou /bufet apod./
společenské akce a soukromé oslavy
/místnosti šaten, bufet apod./
schůze spolků s posezením /výroční apod./
pořádání akcí pro děti /dětský den, sportovní
turnaje, hasičské soutěže, charitativní účely apod./

1.000,- Kč

1.000,- Kč

1.000,- Kč
500,- Kč

1.000,- Kč
500,- Kč

zdarma

zdarma

FV doporučuje účtovat k zpoplatněným službám spotřebovanou elektrickou energii a vodné
dle aktuálních sazeb dodavatelů energií a vody.
Platnost navrženého ceníku je od 1. 2. 2012.

