MALETINSKY ZPNNVODAJ
lúa|étín
č.21'789 ol zábieh,Ůo: 302988,
VydáÝáobec Ma|etín'
nllKcR:E 10391
wdáno dne5, ] 1' 2012ev.číslo

Číslo7, ročníkí8, říjen2012
z usnesení zastupite|stvaobcezedne 29-10.2012
Zastuoitelstvo schválilo:
1. Záměr přonájmu pozemkt!797ll,,79714,81411,8|6,79715k. ú.lavoříu Maletina,dále
umistěnívětmýchelektÍáren_ Ď4o
pozemkup. č.2289/2k' ú'StaťýMaletínza účelem
odst.lll. se společnostiTcN
pronájmyjsouv souladus uzavřenou,,smlouvouo spo|upráci..
nováenergies. r' o' Poděbrady
2. Rozpočtové
opatřenič.4/2012
LinhaÍtovi,
3. Prodejpozemkup. č.7/l -částk. ú'Nový Ma|etínpro manžele
.78.7
1| LešÍina
'7 ' května60 za cenu35,-Kč/m.,nutnéodděleniGPL
Maletínč.107
4' Prodejpozemkup. č.571/]k. ú'staťýMaletinpro stěpánaPagáče,
za cenu5,. Kč/m'
Prokopovi,Vitězná 15,
5. Prodejpozemkup. č'2196ll - čáýk. ú.staťýMaletínpro manžele
oddělení
GPL
za
cenu
5..
Kč/m'.
nutné
]50 0o Praha5
3,
Zittovi,Kosmonautů
ó' Prodejpozemkup' ě. 36A - částk' ú'Javoři u Maletínapro manžele
GPL
Zábřeh za cenu5'. Kč/m,'nutnéoddělení
- částpÍopaniserenuLedvinkovou,
7. Přodejpozemkup. č'3611_část,761/|1 č^sÍ,,7612/2
Javoři č'29 za cenu5.-Kč/m..nutnéodděleniGPL
v mapcedle bodu 15)zápisuza
8' Záměr prodejepozemku7/1k' ú'Nový Ma|etín vyznačení
cenu35,. Kč/m.
9' ZáměÍprodejepozenkup. č.1013/2- částk. ú'staqi Maletíndle ,,Pravidelpřo prodej .
za cenu] 0.- Kč/m.
pozemků
v majetkuobceMaletínpro úč€ |výstávbyrodinnýchdomů..
l0. Záměr prodejepozemkup' č.460/2 částk. ú'StaryMa|etinza cenu5'- Kč/m..nutné
odděleniGPL
za cenu5,' Kč/m,'nutné
l l ' záměr prodejepozemkup. č.76112 částk' ú.Javoři u Ma|etína
cPL
oddě|ení
12.Záměř přodejepoz€ m ku p. č.373ló- částk. ú.Staď Maletínza cenu5,. Kč/m"'nutné
oddě]eni
CPL
13' Záměťprodejepozenkup' č.43' 44, 789k. ú.Javoříu Maletínaza cenu35,-Kč/n,
čištěni,
mikrozábrusv kultumimdomě,vestibulua
l4. cenovounabídkuna základnihloubkové
42
tis.
Kč
za
nabídnutou
cenu
cca
mistnosti
zasedací
pozemku
p.
dl€
ákr€
s
u
v mapcek' ú'StanýMaletín
č.385/1
l5. Záměr pronájmu
za cenu5,- Kčza 1 m. a rok
16' Záměr prodejepozemkup. č.385/2 části-k. ú.StarýMaletínzacenu 5'. Kč/m.,nutné
odděleníGPL
kanalizacea ČoV dle boduápisu 24)
l?. Postupohledněsplaškové
ZastuDitelstvo vzalo na vědomí:
TNc nováeneťgie
s' r. o'
na připojenívTE ze spoleěnosti
1' Postoupenipřáv a povinností
vTE Maletíns. r. o.,Krajní233,Kluk - Poděbrady
na společnost
staÍosty
v mezidobíod zasedánidne24.9.2012 viz bod ) ápisu
2. Rozhodnutí
výboru
ze dne 18.l0' 2012
3. Zprávukontřolního
výboruze dne25. 10.2012
4' Zpřávu finančního
schůzeLD Háj Maletínze dne24.9.2012
5. Usneseníčlenské

6. Zádostnái€ m c€ bltu č.2 Maletinč'22ó
7' ZádosttÍenéra
žákovského
fotba|uo vyrŽitíkultumíhodomuk tréninkům
přeszimníobdobí
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TermÍndalšíhozasedáníbude uveřejněnná internetových
stránkách Obce Ma|etína na úřednídesce.
--a---

-1---

1- ---1--

-j.--i---1--

--t----t--

--i---<---

-r--

. Provozknihovnva internetu
Pondě|ía středa: 16.00-,t8.00 hodin
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!!!!!!Výzva občanům
!!!!!!
Zastupitelstvoobce Ma]etínrozhodlo na svémjednánídne 0ó.06.2012o záměru obce
zpracovatcenovoumapu pozemkůve vlastnictvíobce' Na zíkladě tétocenovémapy by
následněobec postupovalapři stanoveníkupní ceny pro případ odprodejejednotlivých
pozeÍkůve vlastnictvíobce.
vyzýyáme občany,kteří fakticky užívajípozemky obce (oplocenímimo hranici vlastních
pozemků),aby za účelemuvedeÍído souladu stavu plávního (Ťespektovánívlastnických
hranic pozemků dle evidence katastÍunemovitosti) a stavu faktického (skutečnéužívání
pozemků)poŽádaliobec o odprodejdotčených
pozemkůnebojejich částínejpozdějido data
31.12.2012.
občanům,
kteřímajíjiŽ schválenýprodejpozemků'ale doposudnepodepsalikupnísmlouvu.
a neučiní
tak do stanoveného
data.budouschválené
prodejerevokovríny.
jejich
pozemků
odprodej
či
částíbude ze strany obce za účelemshora uvedenýmrealizovrín
aždo účinnosti
novécenovémapyza původních
cenovýchpodminek
JiříF]ášar'stalostaobce
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StarostaSDII Maletín ing. Zigal děkuje místnímdobrovolným
hasičům
Maletín , jmenovitě:
Svozil Jaroslav
Němec Luděk
Svozil Jiří
DamajkaAntonín
JankůMaÍtin
DamajkaTomáš
JašekLibor
PagáčPae.
Heryfui Miroslav
za rychlý,obětavýa určitěnelebkýzásaha odvalrupři zásahupožárudne 19. I0' 20].2
v obci Maletín'
-2-

občanské
sdružení
DiakonieBroumovje neziskováorganizace,která
posky'tujesociálníslužbypro občanyz okrajespolečnosti
. materiální
pomocsociálněpotřebným,azylovéubýováníi pracovnípříležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE

sBÍRKU pouŽtrÉHo oŠACENÍ
} Letníhoa zimníhooblečení
/dámské'
panské,dětské/
} Lůžkovin,prostěradel,
ručníků,
utěrek,záclon'
> LátkT (minimálně1m,,prosime,nedávejtenám odřezkya zb}tky látek)

}
}
}
}
)

Domácípotřeby-nádobí
bíléi čemé,
skleničky.všenepoškozené
Vatovanéa péřové
pŤikrývky,polštářea deky
obuv veškerounepoškozenou
Hračky_ nepoškozené
a kompletní

vĚcl rrBnÉvzÍrxBuÚŽBan:

Iedničky,televize,počítače
a jinou elektroniku' matrace, koberce z ekologických ditvodů
Y ndbylek,jízdníkola a dětskékočtÍrky.ty se trdnsportemu,ehodnotí
) znečištěný
a vlhký textil
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SbírkaSeuskuteční
:

dne:

od 12.do l3.listopadu2012

čas:

od 8:00do 14..00hodin

místo.' budova oU Maletin
občané obce Maletín, kteří se chtějí zapojit do sbírky,
mohou věci přinéstv určenédny a časena oÚ Maletín.
Věci prosímezabalenédo iqelitovÝchpvttůčikrabic.
abv se nepoškodiIvtranspoftem

Děkujemeza vaši pomoc.

Zpráviěky z naši školičky
aneb základní škola a Mateřská škola Maletin informuje...
váženíčtenáři,
dovoltenám' aby-chom
prostřednictvím
Maletinského
zpravodajepravidelněinformovali
o děni v Zs a Ms Maletín.
v ]etošnim
školním
rocenavštěvuje
mateřskouškolu20 dětia z{ikladní
školu14žákůpNního
ažčt\Ťtého
ločníku.
probíhái celá řadaaktivitpro děti,rodičei veřejnost.V ziří děti ZŠi MŠ
Kromě vyučoviíní
hrály ,,Fáborkovanou..,
žáciškolyse zúčastnili
exkurzedo větrnéelektrámy.V říjnuděti měly
vyučování
v přirodě,došlyaž,,KedvěmaJánům..,
kde opékalya získávalyvědomostipřímo
z přirody'V řijnu taképroběhla,,Drakiáda..,
o kteréVám napsalDenisKotrlý ze 4. ročníku:
,,ve čtvrtekll.října proběhlaDrakiáda'Proběhlana hřištiv Maletíně.Bylo to veselé
odpoledne.
Hrrílose o zajímavé
ceny.Pak všezačaloa všichnivypustilisvévelkéi malé
dmky' děsivéi loztomilé'Počasí
nám přálo,vítrbyl docelavelký.A za desetminutbyli
všicbnidracive velkýchvýškách.ZačalahodÍotiti polota'vybrala ty nejlepši,ale každý
něcodostal.Třebabonbóny,omaloviínky
nebovelkébalenítuŽek,pastelek,balónekmalý i
tenve]ký.A nakonecti nejlepšidostalidiplomy.Na pitíbyl dobrýa teplýčaj.Dlakiádase
nlímmoc líbi]a.
DenisKotřlý, 4. ročník..
V útelý23. října2012jely všechnyděti do Zábřehuna divadelnípředstavení
'Není &akjako
dlak...všemse vystoupení
moc líbilo'nakreslilao tom oblázekNatálkaZatlouka]ová.
plohlédnoutfotogíafiena webovýchstrrínkáchškoly
z většinyaktivit si můžete
zsamsmaletin.cz.
V listopadučekáděti kroměspoustyučení
taképečení
a zdobenipemíčků,
připrava
Mikulášskébesídkya AdventÍíhokonceÍu,v mateřskéško]ebudou děti tvořit z přírodnin
zajímavé
výrobkya společně
s rodičivyrobíadventnivěnce'
Přejemevšemklidnýpodzima hlavněklidnýpředváloční
čas.
Vgr. HelenaParelkola.Íeditelka
lš a MŠMa]erín

Termíny svozu komunálního odpadu
pondě|íl9.listopadu'3. a 17.prosince2012
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Ma etlnskýŽpÍavodajvydává obecniúiad l]taleiin.redákčnluŽáÝé.kajedo kon@ piedchozíhoměsice'
Pi spélky dozp.avoda,eF Ťo7no pledat c|eniír leda\Čnilády nebo n. oÚ zaleiich obsáh lJč pňspevate'
Reda|čnÍÍáda Pe|áÍl'Óvá |váná Mor Ján R|há

Intemetováadresa:httpl/W;W,ma|etin,cz

