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Číslo 4, ročník 18, duben 2012
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 26. 4. 2012

Zastupitelstvo schválilo:
1. Program dnešního zasedání včetně doplňujících bodů
2. Zápis a usnesení ze dne 29. 3. 2012
3. Zrušení výběrového řízení na akci „Splašková kanalizace a ČOV Maletín z důvodu hodnocení
malého počtu uchazečů. Dále schvaluje podání nové výzvy na tutéž akci. Složení výběrové
komise bude stejné
4. P. A. Nagyvathyovou jako ověřovatelku dnešního zápisu na nepřítomného stálého ověřovatele
5. Nabídku firmy TCN nová energie s. r.o., Poděbrady – Kluk 233, IČ: 28883471 k uzavření
smlouvy o spolupráci dle bodu 4) zápisu, pověřuje starostu podpisem smlouvy
6. Firmu KAOD-INŽENÝRING, spol.s r.o., Železniční 469/4, 779 00 Olomouc, Chválkovice,
IČ: 258 29 629 s nabídnutou cenou 745.000,- Kč bez DPH jako vítěznou firmu z veřejné
zakázky malého rozsahu „Poradenská činnost u projektu Splašková kanalizace a ČOV
Maletín“. Dále schvaluje zakomponovat do smlouvy odstoupení od smlouvy v případě
vysokého finančního podílu obce na celé akci a pověřuje starostu podpisem smlouvy
7. Firmu Stavoprojekt Šumperk, spol. s r. o., Lidická 2567/56, 789 01 Šumperk,
IČ: 00562050 jako vítěznou firmu na vypracování změny č. 1 územního plánu obce Maletín,
zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy
8. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 2010/09 mezi obcí Maletín a firmou RENOSTAV spol. s r.
o., 618 00 Brno, U Svitavy 1077/2, IČ: 15502929 s celkovou cenou prací 400.000,- bez DPH.
Zastupitelé pověřují starostu podpisem smlouvy po zkontrolování a podpisu stavebním
dozorem
9. Rozpočtové opatření č. 1/2012
10. Prodej pozemku p. č. 761/2 část v k. ú. Javoří u Maletína dle bodu 10) zápisu
11. Žádost SDH Maletín o dotaci ve formě řeziva dle rozpisu v žádosti
12. Připojení obce Maletín k iniciativě „Za vyvěšování moravské vlajky“
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. Konání mikroregionu Mohelnicko v obci Police dne 2. 6. 2012, organizačně zajistí
p. Zuzana Klemšová
2. Uzavření přívodu vody na budově hasičky
3. Oslavu svátku matek dne 12. 5. 2012
Zastupitelstvo uložilo:
1. Starostovi a místostarostovi pokračovat v jednání s vítěznou firmou
TCN nová energie s. r. o. Poděbrady
2. Starostovi a místostarostovi pokračovat v jednání s vítěznou firmou KAOD-INŽENÝRING,
Olomouc
3. Místostarostovi jednání s firmou IREA o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na výběr
zpracovatele projektové dokumentace stavby „Splašková kanalizace a ČOV Maletín“ a
uveřejnění nové výzvy dle bodu 6) zápisu
4. Místostarostovi jednání s firmou Stavoprojekt Šumperk dle bodu 7) zápisu
5. Organizační zajištění dne mikroregionu v Polici Zuzaně Klemšové

6. Starostovi uzavření přívodu vody na budově hasičky

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

Milé maminky, babičky,
přijměte pozvání na oslavu Svátku matek, která se bude konat v sobotu
12. května 2012 v jídelně budovy mateřské školy Maletín (1. patro).
Začátek ve 14:00 hodin.
Děti z mateřské a základní školy si pro vás připravily básničky, písničky, přijďte
prožít hezké chvilky se svými dítkami, vnoučátky.
Bezděková Milada
předsedkyně výboru pro občanské záležitosti

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

Termín pedikúry
Upozorňujeme zájemce o služby p. Hamplové v oblasti pedikúry, že termín těchto
služeb je 31. května 2011 – čtvrtek.

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

Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko pod
záštitou obce Mírov a ve spolupráci se Svazem turistů
Mohelnice a Loštice pořádá v úterý 8. května 2012
turistické setkání obcí Mohelnice - Maletín - Krchleby - Mírov - Líšnice
PO STOPÁCH ŠVÉDSKÝCH VOJSK
setkání na švédské cestě u Sloupu Nejsvětější Trojice ve 14 hod.
za obcí Mírov směr Krchleby, cca 1,5 km po zelené turistické značce.
Start individuální či ve skupinách v těchto časech:
Mohelnice 12.15 hod. od kempu ATC Morava
Maletín 12.30 hod. od obecního úřadu
Krchleby 13.00 hod. od obecního úřadu
Mírov 13.30 hod. od pošty
Líšnice 12.15 hod. od obecního úřadu
Kromě příjemného setkání si přijďte vyslechnout kapitolu z historie
švédských vojsk. Občerstvení bude zajištěno na mírovském koupališti.
Srdečně zve Obecní úřad Mírov.
Termíny svozu komunálního odpadu
pondělí 7., 21. května a 4. června 2012
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