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Číslo 3, ročník 18, březen 2012

Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 29. 3. 2012

Zastupitelstvo schválilo:
1. Program dnešního zasedání včetně doplňujících bodů
2. Zápis a usnesení ze dne 23. 2. 2012
3. Výzvu podepsání smlouvy o spolupráci mezi obcí Maletín a developerem za účelem
povolení, výstavby a provozování větrného parku Maletín
4. Mandátní smlouvu mezi firmou IREA s. r. o. Šumperk, Mánesova 17, IČ: 48390062 a
obcí Maletín, číslo mandátních smluv 120003, 120004, 120006, pověřuje starostu
podpisem smluv
5. Změnu č. 3 Programu obnovy vesnice Maletín v období od roku 2007 – rozvojový
strategický dokument obce Maletín.
6. Starostu a místostarostu, aby činili kroky k zajištění profilu veřejného zadavatele –
internetová aplikace
7. Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro plnění veřejné zakázky
„Vybudování a oprava místních komunikací v obci Maletín“. Součástí výzvy je
zadávací dokumentace – textová část, zadávací dokumentace – obchodní část. V této
části schvaluje změnu bodu č. 14.8. článku XIV. Smluvní pokuty na částku 5 mil. Kč
8. Firmy k oslovení k podání nabídky pro akci „Vybudování a oprava místních
komunikací v obci Maletín“ dle bodu 8) zápisu
9. Výběrovou komisi ve složení 5 členů a 5 náhradníků na akci „Vybudování a oprava
místních komunikací v obci Maletín“ dle bodu 8) zápisu
10. V souvislosti s přijetím úvěru od KB Šumperk ZO schvaluje realizaci investiční akce
s názvem „Vybudování a oprava místních komunikací v obci Maletín“
11. Přijetí úvěru od KB Šumperk dle předložených podmínek a pověřuje starostu
podpisem úvěrové smlouvy za podmínky, že obec získá na akci dotaci z PRV
12. Záměr vybudování splaškové kanalizace a ČOV Maletín, dále pověřuje starostu a
místostarostu, aby konali kroky k získání povolení a získání finančních prostředků na
tuto akci
13. Výzvu k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace stavby „Splašková
kanalizace a ČOV Maletín
14. Výběrovou komisi – 5 členů a 5 náhradníků - na akci „Splašková kanalizace a ČOV
Maletín“ – výběr projektanta - dle bodu 10) zápisu
15. Firmy k oslovení k podání nabídky pro akci „Splašková kanalizace a ČOV Maletín“ výběr projektanta - dle bodu 10) zápisu
16. Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Poradenská
činnost u projektu „Splašková kanalizace a ČOV Maletín“ a výběrovou komisi
ve složení 5 členů a 5 náhradníků k tomuto projektu dle bodu 10) zápisu
17. Záměr vypracování změny č. 1 územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce Maletín

18. Ing. Pospěcha jako určeného zastupitele spolupracovat s pořizovatelem při pořízení
změny č. 1 ÚPD
19. Výzvu na podání nabídky na vypracování změny č. 1 ÚPD, obsah změny č. 1 ÚPD
obce Maletín
20. Firmy k oslovení k vypracování změny č. 1 ÚPD dle bodu 13,15) zápisu
21. Seznam pracovníků na veřejně prospěšné práce v obci v roce 2012 dle uzavřené
smlouvy s ÚP Šumperk – dle bodu 16) zápisu
22. Výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Maletín a jeho převod
do rezervního fondu. Rezervní fond bude použit na další rozvoj školy
23. Přijetí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného
vybavení z nein. příspěvku Olomouckého kraje ve výši 10.000,- Kč
24. Spolufinancování obce Maletín minimálně ve výši 10.000,- Kč
25. Smlouvu o poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a
nákup věcného vybavení jednotek SDH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
26. Prodej pozemku p. č. 808 k. ú. Javoří u Maletína za cenu 35,- Kč za 1 m2 pro zájemce
dle bodu 20) zápisu
27. Prodej pozemku p. č. 20/2 a 20/3 k.ú. Starý Maletín za cenu 35,- Kč za 1 m2
pro zájemce dle bodu 21) zápisu
28. Jiřího Flášara na valnou hromadu HS Maletín dne 31. 3. 2012
29. Částku 8.000,- Kč pro Sdružení Neratov o. s.
30. Přijetí daru od LD Háj Maletín, o čerpání bude rozhodnuto později
31. Smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Maletín a Správou silnic Olomouckého
kraje, příspěvková organizace, Olomouc, Lipenská 120
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. Prezentaci větrného parku
2. Výroční zprávu LD Háj Maletín za rok 2011, včetně předloženého usnesení z jednání
valné hromady ze dne 13. 3. 2012
3. Zprávu o činnosti knihovny Maletín za rok 2011
4. Bezpečností zpráva o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním
obvodě OOP Mohelnice za rok 2011
5. Protokol o provedené kontrole kontrolního výboru ze dne 7. 3. 2012
Zastupitelstvo uložilo:
1. Starostovi a místostarostovi pokračovat v jednání dle bodu 5, 6, 8, 10) zápisu
2. Místostarostovi pokračovat v jednání dle bodu 7, 12,14)) zápisu
3. Starostovi jednat dle bodu 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30) zápisu,
Zastupitelstvo neschválilo:
1. Žádost o finanční příspěvek Penzionu pro důchodce Loštice

Termín dalšího zasedání bude uveřejněn na internetových
stránkách Obce Maletín a na úřední desce.
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Provoz knihovny a internetu
Pondělí a středa:

16.00 – 18.00 hodin

Pohádky čteme a kreslíme
Maletínské maminky pod vedením Mgr. Pospěchové se sešly 20. února
se svými dětmi v místní knihovně, aby si s dětmi popovídaly o
knížkách.
V prostorách knihovny se sešlo 10 dětí předškolního a školního věku
do 10 let v doprovodu tří maminek – p. Adamcové, p. Klemšové a
Mgr. Pospěchové.
Děti byly seznámeny všeobecně se souborem knih pro děti ve zdejší
knihovně. Jejich zájem patřil hlavně knížkám, jejichž hrdiny a děj
dobře znají z animovaných filmů z televize.
Mgr. Pospěchová si pro děti připravila několik kvízů a za odměnu dostaly všechny děti
sladkosti a pastelky.
Po přečtení pohádky O Červené Karkulce nahlas si všechny přítomné děti vytvořily svoji
ilustrační představu a pastelkama ji ztvárnily. Přítomné děti pracovaly na ilustracích s plným
nasazením. Nyní nástěnku v knihovně zdobí ilustrace Červené Karkulky od všech 10 dětí.
Na závěr si děti zazpívaly v doprovodu klarinetu Ondry Havlíčka. A co víc – Ondra zahrál
speciálně pro knihovnici Valčík na rozloučenou, za co mu touto cestou moc děkuji.
Všechni přítomní prožili krásné pozdní odpoledne s knihou a v knihovně.

Barbora V. Neumannová - knihovnice

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
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Vážení fanoušci FC Maletín,
chtěl bych Vás s nastávající jarní sezónou seznámit s událostmi,
které proběhly od konce podzimu a v zimní přestávce.
Zakoupili jsme světelnou časomíru, která zvýrazňuje časovou
orientaci jak hráčů, diváků ale i rozhodčích.
Naše Tělovýchovná jednota také provozuje hokejový tým, který hraje
v Moravské Třebové Městskou ligu. V letošním ročníku skončili druzí a
závěrečný turnaj dokonce vyhráli.
Naši fotbalisti - muži zakončili jako nováček soutěže poslední zápas
v Javorníku, kde prohráli 0:2, ale přesto nasbírali úctyhodných 19 bodů.
Žáci na podzim hráli velice dobře a okresní soutěž zakončili na pěkném 3. místě.
Po skončení sezóny jsme začali trénovat v tělocvičně v Mohelnici. Trénovalo se
mimo vánoc až do půlky března. Jak se umoudřilo počasí, začali jsme trénovat
na hřišti a umělých trávnících.
Muži měli několik přípravných zápasů: Mal - Slavonín 6:1, Mohel. B 2:4, lig.
dorost Holice 0:5, Mor.Třebová B 0:1, Bludov 5:4.
Z kádru odešel M.Pagáč na vlastní žádost a přišel Svačina z Mohelnice
Rozpis mužů jaro 2012:
1. Mal. - Vidnava 31.3. 15:00
7. Sudkov - Mal. 12. 5. 16:30
2. Mal. - Petrov 7.4. 16:00
8. Mal. - Žulová 19. 5. 16:30
3. St.Město - Mal. 14. 4. 16:00
9. Lesnice - Mal. 27. 5. 16:30
4. Mal. - Ruda n.Mor. 21. 4. 16:30
10. Mal. - SK Jeseník 2. 6. 16:30
5. Bohdíkov - Mal. 28. 4. 16:30
11. Vidnava - Mal 9. 6. 16:30
6. Mal. - Nový Malín 5. 5.16:30
12. Mal. - Hrabišín 16. 6. 16:30

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HLEDÁ NOVÉ
ČLENY
Informujeme občany Maletína, kteří by měli zájem stát se
dobrovolnými hasiči a reprezentovat obec Maletín, aby kontaktovali
Starostu SHD Maletín p. Ing. Zigal Petr, tel. 604 223 458.
Tímto bychom chtěli oslovit i rodiče, kteří by měli zájem přihlásit své
děti (od 4 do 18 let) do mladého hasiče, aby kontaktovali vedoucí MH
p. Kuchařová Alena, tel. 737 185 340.
Cílem MH je rozvíjet znalosti, vědomosti a dovednosti ve vztahu
k požární ochraně.
Těšíme se na nové členy.
S pozdravem SDH Maletín
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU, ELEKTROZAŘÍZENÍ
Obec Maletín ve dnech od 23. 4. - 27. 4. 2012 bude
provádět svoz uvedeného odpadu z domácností na sběrné místo před odvozem k
jeho likvidaci. Občané mohou v určené dny tento odpad dát na místo před dům, kde jej
bude možno bez problému naložit a odvézt. Uložení provádějte a zabezpečte tak, aby
nedošlo k úniku tekoucích látek (oleje, barvy, autobaterie) a rozfoukání odpadu větrem
po okolí. Svoz a uložení na sběrném místě budou řídit pracovníci obce Maletín, proto
je nutné se řídit jejich pokyny. Nesmí se svážet a ukládat odpad na sběrné místo bez
jejich vědomí. Odvoz k likvidaci odpadu může provést jen svozová firma „EKOUNIMED“ Medlov, se kterou má obec Maletín uzavřenu smlouvu. Jiná firma nebo
soukromá osoba odvoz provádět nesmí !

Elektrozařízení (ledničky, mrazáky, pračky, televize, rádia, počítače, mob. telefony
a pod.) odebere od obce svozová firma EKO-UNIMED zdarma za předpokladu, že toto
elektrozařízení bude kompletní. Jinak toto zařízení bude hodnoceno jako nebezpečný odpad
a obci bude účtován poplatek za jeho likvidaci, který se následně převede i na občana, který
tento odpad způsobil.

Upozornění občanů na třídění a ukládání odpadů
Plasty a tetrapaky (tvrdý i změkčený plast, pet lahve a krabice od nápojů), které
se ukládají v přístřešcích rozmístěných po obci Maletín a Javoří. Provádí se pytlovým sběrem.
Ne všichni občané dodržují při tomto způsobu sběru určená pravidla, při kterých může být
v pytlích jen výše uvedený materiál, který je vypsán na tabulce přístřešku.
Nevíme, co si myslet o občanech, kteří nedodržují pravidla třídění a ukládání
odpadu (jedná se většinou o rekreanty) a neustále dávající do pytlů veškerý odpad TKO
z domácnosti (odpad a zbytky z potravin, skleněné lahve, plechovky, hrabanku
z pozemku a pod.) a vše naházejí do přístřešku na ukládání plastu! Přitom stojí vedle
kontejnery s označením na sklo „bílé“, na sklo „barevné“ a na „TKO“! Toto nám
svozová firma neodveze a obci se účtuje jako za směsný velkoobjemový odpad.

Papír (kartony, složené papírové krabice, noviny, barevné časopisy apod.) mohou
občané likvidovat a ukládat tento odpad (nesmí být špinavý ani umaštěný) do modrých
kontejnerů, které jsou rozmístěny po obci Maletín. Za budovou OÚ Maletín, u BJ č.36 a
č.37, u MŠ a ZŠ, u prodejny Jednoty a u sběrného místa v Javoří.
Tyto modré kontejnery jsou určené pouze jen na papír a papírové kartony !!!
Žádáme všechny občany o dodržování pravidel pro separovaný sběr a nakládání
s odpady tak, aby se nemusely dále razantně zvyšovat poplatky za odvoz,
likvidaci a ukládání odpadu. !!! Š e t ř t e o b e c n í i s v é p e n í z e !!!
Termíny svozu komunálního odpadu
pondělí 9. 23. dubna 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

