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Číslo 5, ročník 18, červen 2012

Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 6. 6. 2012

Zastupitelstvo schválilo:
1. Program dnešního zasedání včetně doplňujících bodů
2. Zápis a usnesení ze dne 26. 4. 2012
3. Ověřovatele zápisu ze dne 6. 6. 2012 a to ing. Petra Pospěcha
4. Firmu STRABAG a. s. Na Bělidle 198/2, 150 00 Praha, IČ: 608 38 744 jako vítěznou
firmu na realizaci akce „Vybudování a oprava místních komunikací v obci Maletín“
s nabídkovou cenou 4.008.960,- Kč bez DPH. Dále zastupitelstvo pověřuje starostu
podpisem dle bodu 4) zápisu
5. Firmu MSS – projekt s. r. o., Karlovo nám. 317/5, 120 00 Praha 2, IČ: 268 49 836
jako vítěznou firmu na zpracovatele projektové dokumentace stavby „Splašková
kanalizace a ČOV Maletín“ s nabídkovou cenou 199.800,- Kč bez DPH. Dále
zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy dle bodu 5) zápisu
6. Smlouvu o dílo s Ing. Arch. Jarmilou Filipovou, Trnkova 12, 787 01 Šumperk
s nabídkovou cenou 72.000,- Kč včetně DPH. Dále pověřují starostu podpisem
smlouvy za podmínky schválení této smlouvy developerem (TCN nová energie s. r. o.
Poděbrady)
7. Znění výzvy a firmu STRABAG a. s. odštěpný závod Brno, Tovární 3, 620 00 Brno
jako vítěznou firmu na realizaci akci „Příjezdové komunikace - k. ú. Nový Maletín,
parcela č. 7, 20/1, 20/3 – větev č. 1 s nabídkovou cenou 104.733,80 Kč včetně DPH.
Dále pověřuje starostu podpisem smlouvy dle bodu 9) zápisu
8. Znění výzvy a firmu ing. Jiří Štěrba, Na Zábrančí 2, 789 01 Zábřeh s nabídkovou
cenou 48.000,- včetně DPH na akci zajištění stavebního dozoru investora „Příjezdová
komunikace – k. ú. Nový Maletín, parcela č. 7, 20/1, 20/3 a dále na akci „Vybudování
a oprava místních komunikací v obci Maletín“. Dále pověřuje starostu podpisem
smlouvy dle bodu 10) zápisu
9. Kresbu znaku obce Maletín na podlahu v kulturním domě s nabídkovou cenou
15.960,- včetně DPH, nákup 2 kusů radiátorů do prostoru pod pódiem (peklem) včetně
montáže za cenu 13.078,- Kč včetně DPH, nákup 3 ks dveří
10. Závěrečný účet obce Maletín za rok 2011 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením a to bez výhrad. Součástí byla zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Maletín za rok 2011 provedená pracovníky Krajského úřadu
Olomouckého kraje
11. Rozpočtové opatření č. 2/2012
12. Záměr pronájmu parcely č. 400/10 a 400/11 v k. ú. Starý Maletín za cenu 5,- Kč za 1
m2 za rok a na dobu 20-ti let. Splatnost částky za pronájem je jednorázová při podpisu
nájemní smlouvy
13. prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 Maletín č. 94 na dobu do 31. 12. 2012

14. výzvu občanům k podání žádosti o prodej pozemků či jejich částí za účelem uvedení
do souladu stavu právního a stavu faktického do data 31. 12. 2012. Po tomto datu se
již pozemky budou prodávat dle schválené cenové mapy - viz bod 18) zápisu
15. Objednávku archeologického dohledu na stavbě „Příjezdové komunikace k. ú. Nový
Maletín, parcela č. 7, 20/1, 20/3 za cenu do 6.000,- Kč bez DPH. V případě nalezení
archeologických nálezů bude uzavřena dohoda o podmínkách provedení záchranného
archeologického výzkumu
16. Vybudování oploceného pískoviště u zastřešené terasy pohostinství na pozemku obce
Maletín. Vybudování pískoviště nebude v režii obce
17. Dokumentaci k územnímu řízení na akci „Splašková kanalizace a ČOV Maletín. Dále
schvalují postup pro získání souhlasu se stavbou od občanů
18. Zapracování připomínek do smlouvy o dílo s firmou MSS - projekt s. r. o. na
vypracování projektové dokumentace „Splašková kanalizace a ČOV Maletín dle bodu
zápisu 22)
19. Zapracování připomínek do smlouvy o dílo s firmou STRABAG a. s. na stavbu
„Vybudování a oprava místních komunikací v obci Maletín“ dle bodu zápisu 22)
20. Záměr pronájmu pozemku nebo směny pozemku parcela č. 400/15 v k. ú. Starý
Maletín a souhlasí s provedením části stavby na této parcele pro manžele
Michalčákovi
21. Nákup dopravní techniky dle žádosti SDH Maletín a za splnění podmínek uvedených
v zápise bodu 24)
22. Koupi notebooku v ceně do 20.000,- Kč
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. Zprávu k předloženému projektu „Účelová komunikace, rozdělení parcel pro výstavbu
RD – lokalita „Nad Rybníkem“ Maletín. Projekt je v souladu se schválenou studií
2. Zvací dopis k podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
na akci „Vybudování a oprava místních komunikací v obci Maletín“ a dále informaci
o doplatku za vyhotovení žádosti ing. Romanu Chmelíkovi
3. Závěrečný účet Mikroregionu Mohelnicko za rok 2011 spolu se zprávou o
přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2011
4. Oznámení k podané žádosti POV 2012 oblast podpory 1 z Olomouckého kraje – obec
Maletín nebyla vybrána k získání podpory a byla převedena do role náhradníka pro
případ přidělení vrácených příspěvků
5. Stanovisko a vysvětlení k odchodu p. Nagyvathyové ze školy
6. Urgenci opravy světel v dolní části obce Maletín
Zastupitelstvo uložilo:
1. Starostovi a místostarostovi zapracování připomínek z kontroly finančního výboru do
smluv s firmou MSS – projekt s. r. o. a firmou STRABAG a.s, pokud budou druhé
smluvní strany souhlasit
2. Starostovi uveřejnění výzvy pro občany ve věci narovnání souladu právního a
faktického ve věci užívání pozemků obce – dle bodu 18) zápisu
3. Místostarostovi technické provedení oploceného pískoviště u zastřešené terasy
pohostinství
4. Starostovi a místostarostovi uveřejnění výzvy pro občany ve věci splaškové kanalizace
a ČOV Maletín – dle bodu 21) zápisu
5. Starostovi postup při koupi dopravní techniky pro hasiče Maletín dle bodu 24) zápisu
-2-

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

Během prázdnin bude knihovna uzavřena, o přístup k internetu můžete
požádat v pracovní době p. Šoupalovou na OÚ.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu
oslavy Svátku matek.

!!!!!!

Upozornění všem strávníkům

!!!!!!

Provoz školní jídelny v tomto školním roce bude
ukončen v pátek 29.6.2012.
Děkujeme všem strávníkům, kteří využívali v uplynulém období našich služeb.
Vařit opět začneme od 20.8.2012,
stravu si můžete přihlásit od 15.8. u vedoucí školní jídelny.
Přejeme všem pěkné léto!
V Maletíně 24.5.2012

Mgr.Helena Pavelková
ředitelka ZŠ a MŠ Maletín
Jindřiška Navrátilová
vedoucí školní jídelny
-3-

Zuzana Klemšová
kuchařka

UPOZORNĚNÍ !!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!

Vážení rodiče, provoz MŠ bude v tomto školním roce ukončen v pátek 29.6.2012.
Znovu bude zahájen od pondělí 20.srpna 2012.
Přihlásit děti k pobytu v MŠ a ke stravování můžete do konce měsíce června a nebo
ve dnech 15.,16. a 17.8.2012 u paní učitelky v MŠ a u vedoucí školní jídelny.
Rodiče dětí, které ještě MŠ nenavštěvovaly, mohou požádat o přijetí k předškolnímu
vzdělávání do konce měsíce června nebo od 27.srpna u ředitelky ZŠ a MŠ Maletín.
Provoz MŠ bude od 20.8.2012 od 6 do 16 hodin.
V Maletíně 24.5.2012

Mgr.Helena Pavelková
ředitelka ZŠ a MŠ Maletín

Termín pedikúry
Upozorňujeme zájemce o služby p. Hamplové v oblasti pedikúry, že termín těchto
služeb je 12. července 2012 – čtvrtek.

DEN MIKROREGIONU V POLICI
Dne 2.6 2012 se v obci Police uskutečnil den Mikroregionu.
Obec Maletín se jako každý rok tohoto dne Mikroregionu zúčastnila.
Obec tam prezentovala, mimo jiné, výrobky od našich občanů jako jsou např.: špejle od p.
Heleny Michalčákové, ručně háčkované dekorace od p. Anežky Flášarové, výrobky MŠ a ZŠ
Maletín a fotografie všech spolků v obci Maletín z jejich různých kulturních akcí za rok
2011/12. Dále se na tomto dni Mikroregionu naše děvčata a chlapci pod vedením p. Aleny
Kuchařové zúčastnili sportovních soutěží. Soutěžilo se ve vybíjené, kde naši obec
reprezentovali: Alexandr Mlčůch, Pavel Staněk, Oldřich Kuchař, Ondřej Havlíček a Alan
Kuchař. A v soutěži petang naši obec reprezentovali.: Žaneta Gazdová a Marek Kuchař.
V obou soutěžích a tvrdé konkurenci byli naši obecní reprezentanti úspěšní a získali
dvě 3. místa, za což jim patří velké poděkování a také všem ostatním, kteří se na této akci
podíleli.
Kulturní referent za obec Maletín
Zuzana Klemšová

Termíny svozu komunálního odpadu
pondělí 18. června, 2., 16., 30. července, 13., 27. srpna,
10. a 24. září 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

Splašková kanalizace a ČOV v obci Maletín
Zastupitelé obce Maletín připravují realizaci projektu splaškové kanalizace v obci. Jedná se o
svedení splaškových vod pro část Starý Maletín. V této době projektant vypracoval
dokumentaci k projednání pro účely zajištění územního rozhodnutí. Pro územní rozhodnutí se
projekt řeší zjednodušenou formou – umístění stavby. Další technické specifikace a
podrobnosti by byly řešeny až v dalším stupni projektové dokumentace pro stavební povolení,
která by se ovšem řešila jen v případě, že se obci podaří zajistit finanční prostředky na tuto
akci.
Podklady pro posouzení, zda obec dotaci získá je právě dokumentace pro územní rozhodnutí.
Obec musí doložit stanoviska všech vlastníků dotčených parcel. V následujících dnech budete
proto navštíveni pověřenými osobami, které Vás požádají o sdělení stanoviska, zda
s uvedeným záměrem souhlasíte nebo nesouhlasíte. Vlastníci dotčených parcel, kteří v obci
nebydlí, budou obesláni dopisem.
Obec v nejbližších dnech na svých internetových stránkách www.maletin.cz v „Dokumenty
obecního úřadu“ zveřejní celý projekt elektronicky a dále je možno do projektu nahlédnout
přímo na OÚ Maletín v úředních dnech. Pověřené osoby obce, které Vás navštíví, budou mít
navíc projekt fyzicky u sebe k případnému nahlédnutí.
Zjednodušená charakteristika záměru:
Hlavní řád gravitační kanalizace povede souběžně s hlavní silnicí v obci a to od horního
konce přibližně po křižovatku cesty ke Královému lesu. V této lokalitě bude dle platného
územního plánu stát čistírna odpadních vod. Spodní třetina obce pod čistírnou směrem
k přehradě bude napojena na kanalizační vakuový řád (čerpáním proti toku potoka).
Projekt počítá s realizací přípojek k jednotlivým objektům a to tak, že pro prvotní
zjednodušení je uvažována přípojka končící 5 m před jednotlivým objektem domu (v dalším
stupni projektové dokumentace v případě získání dotace, budou s vámi konkrétně řešena
nápojná místa na vaši domovní kanalizaci). Realizace těchto přípojek by byla financována
obcí.
Žádáme vás proto, abyste své stanovisko uvedli do podpisových archů, které vám
předloží pověřené osoby obce. Upozorňujeme, že vlastní vypořádání s vlastníky dotčených
parcel bude řešeno až v dalším stupni projektové dokumentace v případě získání dotace.
Vypořádání bude formou věcných břemen a za úplatu. V případě námitek, které byste chtěli
řešit již v tomto zjednodušením stupni projednávání, se obraťte na starostu nebo místostarostu
obce.
Vzhledem k časové tísni, kdy musí být projekt na dotace podán, Vás žádáme o maximální
součinnost.
Děkujeme za spolupráci
Jiří Flášar, starosta obce, ing. Petr Pospěch, místostarosta obce

Výzva občanům
Zastupitelstvo obce Maletín rozhodlo na svém jednání dne 06.06.2012 o záměru
obce zpracovat cenovou mapu pozemků ve vlastnictví obce. Na základě této
cenové mapy by následně obec postupovala při stanovení kupní ceny pro případ
odprodeje jednotlivých pozemků ve vlastnictví obce.
Vyzýváme občany, kteří fakticky užívají pozemky obce (oplocení mimo hranici
vlastních pozemků), aby za účelem uvedení do souladu stavu právního
(respektování vlastnických hranic pozemků dle evidence katastru nemovitostí) a
stavu faktického (skutečné užívání pozemků) požádali obec o odprodej
dotčených pozemků nebo jejich částí nejpozději do data 31. 12. 2012. Občané,
kteří mají již schválený prodej pozemků, ale doposud nepodepsali kupní
smlouvu, a neučiní tak do stanoveného data, budou schválené prodeje
revokovány.
Odprodej pozemků či jejich částí bude ze strany obce za účelem shora
uvedeným realizován až do účinnosti nové cenové mapy za původních cenových
podmínek.
Jiří Flášar, starosta obce

