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Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 23. 2. 2012

Zastupitelstvo schválilo:
1. Program dnešního zasedání včetně doplňujících bodů.
2. Zápis a usnesení ze dne 25. 1. 2012.
3. Rozpočet obce na rok 2012 v příjmech ve výši 5.262.780,- Kč, ve výdajích
5.012.780,-, financování ve výši 250.000,- Kč. Součástí rozpočtu je rozpočet
sociálního fondu obce na rok 2012.
4. Zřízení 4 pracovních míst, z toho 2 místa budou financována v rámci VPP na základě
„Dohody“ s ÚP Šumperk, 2 místa budou financována z rozpočtu obce Maletín.
5. Doplnění ceníku č. 1/2012 o bod č. 26 – prohrnování na objednávku ve výši 650,- Kč
za 1 hod. a dále změnu poloţky č. 25 – přistavení vlečky. Nově bude cena 200,- Kč
přistavení, max. za 1 den.
6. Záměr prodeje pozemku p. č. 808 k. ú. Javoří u Maletína za cenu 35,- Kč za 1 m2.
7. Záměr prodeje pozemku p. č. 761/1 – části po oddělení GPL za cenu 35,- Kč za 1 m2.
8. Doplnění bodu č. 6, usnesení č. 20 ze dne 25. 1. 2012 „ZO schvaluje“ o osobu
p. Boţeny Šindelářové, Olomoucká 27, 789 01 Zábřeh jako druhého kupujícího.
9. Další postup v podané ţádosti PRV akce „Vybudování a oprava místních komunikací
v obci Maletín“ – oslovení firmy IREA Šumperk na předloţení cenové nabídky
pro zpracování výběrového řízení k této akci. Dále oslovení KB Šumperk k poskytnutí
úvěru na zafinancování celé akce.
10. Zpracovaný projekt k podané ţádosti POV 2012 Olomouckého kraje – akce
„Oprava místních komunikací v obci Maletín“.
11. Smlouvu o zabezpečení knihovnických a informačních sluţeb mezi městem Mohelnice
a obcí Maletín a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1. Informaci o stavu podaných ţádostí.
Zastupitelstvo uložilo:

1. Starostovi podání ţádosti v rámci VPP na ÚP Šumperk.
2. Starostovi oprava a doplnění ceníku č. 1/2012.
3. Starostovi a místostarostovi pokračovat v jednání v firmou IREA Šumperk a
KB Šumperk ohledně ţádosti z PRV – „Vybudování a oprava místních komunikací
v obci Maletín“ .
4. Starostovi prověření uloţení uzávěru vody pro chataře ve spodní části Maletína – viz
bod 10 zápisu.
Zastupitelstvo neschválilo:

1. prodej pozemku p. č. 20/2 a 20/3 k. ú. Starý Maletín dle GPL 521-768/2011
ţadatelům. Důvodem je prověření skutečnosti uloţení uzávěru vody na předmětných
pozemcích. Po ověření se bude o prodeji opětovně jednat.

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

Nabídka obědů
ZŠ a MŠ Maletín nabízí v rámci provozování školní kuchyně obědy pro širokou veřejnost.
Oproti minulým letům se snaţíme 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 můţete
objednat u vedoucí školní jídelny paní Navrátilové osobně přímo v kanceláři školní jídelny
v mateřské škole nebo telefonicky na čísle 583 448 112 kaţdý 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
3. za psa chovaného v domě se 2 a více byty do 6 bytů
4. za druhého a každého dalšího psa
5. za psa chovaného v domě se 7 a více byty
6. za druhého a každého dalšího psa
7. za psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního,
starobního nebo vdovského důchodu
8. za druhého a každého dalšího psa

70,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
150,- Kč
150,- Kč
200,- Kč
50,- Kč
100,- Kč

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

Tříkrálové koledování v 2012 v obci Maletín
Jako kaţdoročně, i letos uspořádala Charita Zábřeh tříkrálovou sbírku s cílem pomoci lidem
trpícím, lidem na pokraji společnosti, osamoceným lidem ve stáří i opuštěným dětem a to
nejen v naší zemi, ale i v zahraničí.
Tříkrálová sbírka 2012 se uskutečnila v obci Maletín a místní části Javoří dne 7. ledna 2012.
Po obci chodily dvě skupinky koledníků. Pod vedením p. Petra Urbánka nás oslovily děti –
Denis Kotrlý ( B ), Zuzana Havlíčková ( K ), Michaela Bartošková ( M ). Druhou skupina
vedla p. Ţaneta Urbánková s dětmi – Andreou Holáňovou ( K ), Markem Krausem ( K ),
Anetou Staňkovou ( M ) a Adamem Urbánkem ( B ).
Celková částka vybraná v obci činí 8.807,- Kč.
Je proto namístě touto cestou vyjádřit tisíceré díky malých koledníkům a hlavně
manželům Urbánkovým, kteří obětavě a nezištně věnovali svůj čas této záslužné
činnosti. A v neposlední řadě i občanům maletínským, kteří i přes současnou
ekonomickou situaci dokázali oželet finanční prostředky z rodinného rozpočtu
pro pomoc těm nejpotřebnějším.

Termíny svozu komunálního odpadu
pondělí 27. února, 12. a 26. března 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.
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