MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 1. 10. 2012 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 6, ročník 18, září 2012

Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 22. 8. a 24. 9. 2012

Zastupitelstvo schválilo:
1. Smlouvu o zřízení věcného břemene – dodatek č. 4 mezi obcí Maletín a WIND
FINANCE a. s., Olomoucká 7/9, 656 66 Brno a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku
2. Zápis a usnesení ze dne 6. 6. 2012, 22. 8. 2012
3. Ověřovatele zápisu ze dne 24. 9. 2012 a to p. Miladu Bezděkovou
4. Přijetí příspěvku ve výši 10.000,- od Olomouckého kraje na účely dle smlouvy
5. Spolufinancování obce Maletín ve výši 10.000,- dle podmínek smlouvy
6. Smlouvu o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11
Olomouc, IČ: 60609460 a obcí Maletín na poskytnutí příspěvku dle „Pravidel pro
poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup
věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2012 - 2. kolo
7. Prodloužení pracovních smluv do 31. 10. 2012 pro p. Eliáše a Heryána s tím, že
náklady ponese obec
8. Rozpočtové opatření č. 3/2012
9. Schvaluje postup a osobní účast p. Neumannové při výběru zařízení pro umístění
nesvéprávného Miroslava Jeglíka – ve smyslu bodu č. 9) zápisu
10. Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 02/2012 s ing. Jiřím Štěrbou a pověřují starostu
podpisem dodatku
11. Žádost Hospice na Svatém Kopečku Olomouc na příspěvek ve výši 5.000,- Kč, dále
příspěvek ve výši 7.000,- Kč pro Charitu Zábřeh
12. Záměr prodeje pozemku parcela č. 7 – části, k. ú. Nový Maletín za cenu 35,- za 1 m2
dle Pravidel postupu při převodech nemovitého majetku ve vlastnictví obce
13. Záměr prodeje pozemku parcela č. 2196/1 – části k. ú. Starý Maletín za cenu 5,- Kč za
1 m2 na základě výzvy k narovnání vlastnických vztahů
14. Záměr prodeje pozemku parcela č. 274/1 k. ú. Starý Maletín za cenu 5,- Kč za 1 m2
na základě výzvy k narovnání vlastnických vztahů
15. Záměr prodeje pozemku parcela č. 36/1 – části, 761/11 – části, 761/2 – části, vše k. ú.
Javoří u Maletína za nejnižší nabídkovou cenu 5,- Kč za 1 m2 a dále dle bodu 17)
zápisu
16. Prodej pozemku označeného č. 1 z parcely č. 481- části k. ú. Starý Maletín za cenu
10,- Kč za 1m2 pro Vojtěcha Mlčůcha, Jestřebí 73 dle Pravidel pro prodej pozemků na
výstavbu rodinných domů
17. Prodej pozemku označeného č. 2 z parcely č. 481 – části k. ú. Starý Maletín za cenu
10,- Kč za 1 m2 pro manžele Adamcovi, Maletín č. 36 dle Pravidel pro prodej
pozemků na výstavbu rodinných domů

18. Prodej pozemku označeného č. 3 z parcely č. 481 – části, p. č. 478 – části za cenu 10,Kč za 1 m2 pro Jaroslava Poláčka, Severovýchod 505/22, 789 01 Zábřeh dle Pravidel
pro prodej pozemků na výstavbu rodinných domů
19. Prodej pozemku označeného č. 4 z parcely č. 481 – části, p. č. 478 – části, p. č. 479 –
části za cenu 10,- Kč za 1 m2 pro Jitku Šiškovou, Školní 280, 664 91 Neslovice dle
Pravidel pro prodej pozemků na výstavbu rodinných domů
20. Prodej pozemku označeného č. 5 z parcely č. 481 – části, za cenu 10,- Kč za 1 m2 pro
Danu Kylarovu, Kosmonautů 3, 789 01 Zábřeh dle Pravidel pro prodej pozemků na
výstavbu rodinných domů
21. Nájemní smlouvu na pronájem pozemku parcela č. 400/10 a 400/11 – části, k. ú. Starý
Maletín pro manžele Michalčákovi, Maletín č. 17 dle bodu č. 19) zápisu
22. Prodej 2 kusů sporáků kombinace plyn a elektřina za cenu 1.500,- za 1 kus
23. Prodej 2 kusů reprobeden a 1 kusu zesilovače na cenu 1.500,- Kč celkem
24. Použití znaku obce Maletín pro žadatele SDH Maletín s tím, že budou předloženy
tiskoviny, na kterých se bude znak uveřejňovat. Dále dle bodu 21) zápisu
25. Záměr projektu vybudování dětského hřiště na zahradě mateřské školy, pověřuje
starostu a místostarostu, aby činili kroky k realizaci tohoto záměru. Starosta je dále
pověřen výběrem firmy na zpracování žádosti
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly hospodaření v Základní škole a Mateřské
škole Maletín za rok 2011
2. Zprávu o provedené kontrole hospodaření s finančními prostředky nesvéprávného
Miroslava Jeglíka umístěného v Neratově
3. Informaci o stavu žádosti na akci „Splašková kanalizace a ČOV Maletín“
4. Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí
Maletín a Správou silnic Olomouc – viz bod č. 11 – 12) zápisu
5. Smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Maletín a Správou silnic Olomouc – viz
bod č. 11 – 12) zápisu

1.
2.
3.
4.

5.

Zastupitelstvo uložilo:
Starostovi předložit na Olomoucký kraj podklady k podpisu smlouvy o poskytnutí
příspěvku na vybavení JSDH obce – viz bod 4) zápisu
Starostovi vyzvat SDH Maletín dle bodu č. 21) zápisu
Místostarostovi technické provedení oploceného pískoviště u zastřešené terasy
pohostinství
Starostovi a místostarostovi přípravu realizace vybudování dětského hřiště na zahradě
mateřské školy (projekt, finanční zajištění, žádost). Dále pověřuje starostu výběrem
zpracovatele žádosti samotné
Starostovi a místostarostovi pokračovat na akci „Splašková kanalizace a ČOV“ a poté
informovat zastupitele

Zastupitelstvo neschválilo:
1. Žádost p. Nováka na doplnění změny v připravované změně č. 1 územního plánu obce
Maletín – viz bod č. 5) zápisu
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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

!!!!!! 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.
Občanům, 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

!!!!!!!!!!!!! UPOZORNĚNÍ !!!!!!!!!!!!!
Poplatky za odpady
Upozorňujeme občany, že je nutné zaplatit poplatky za odpady za II. pololetí 2012. Výše
poplatku pro 1 osobu činí 200,-Kč. Poplatek byl splatný dne 30. září 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.
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU, ELEKTROZAŘÍZENÍ
Obec Maletín ve dnech od 8.10. do 12. 10. 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 „EKO-UNIMED“
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.

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 8., 22. října, 5.listopadu 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

