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Číslo 8, ročník 18, prosinec 2012
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 11. 12. 2012
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Program dnešního zasedání včetně doplňujících bodů
Zápis a usnesení ze dne 29. 10. 2012
Rozpočtové opatření č. 5/2012
Pravomoc starosty obce k provedení rozpočtového opatření v závěru roku – dle bodu 5) zápisu
Rozpočtové provizorium ve výši 1/12 podílu skutečných příjmů a výdajů roku 2012
OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od 1. 1. 2013
Prodloužení nájemních smluv současným nájemcům u bytů č. 1 a 2 Maletín č. 226 do 31. 12.
2013, u bytu č. 1 Maletín č. 94 do 30. 6. 2013.
Pronájem pozemku parcela č. 385/1 v k. ú. Starý Maletín za cenu 5,- Kč za 1 m2 a rok pro
Mgr. Jana Říhu, Maletín 4e
Prodej pozemku p. č. 7/1 – část k. ú. Nový Maletín pro manžele Marii a Miloslava Hrdé, Pod
Chlumem 1535, Choceň, za cenu 35,- Kč za 1 m2, nutné oddělení GPL
Prodej pozemku p. č. 1013/2 - část k. ú. Starý Maletín dle „Pravidel pro prodej pozemků
v majetku obce Maletín pro účel výstavby rodinných domů“ za cenu 10,- Kč za 1 m2 pro Jana
Zatloukala, Maletín č. 36
Prodej pozemku p. č. 460/2 – část k. ú. Starý Maletín za cenu 5,- Kč za 1 m2 pro manžele
Greplovi, Maletín č. 41, nutné oddělení GPL
Prodej pozemku p. č. 761/2 – část k. ú. Javoří u Maletína za cenu 5,- Kč za 1 m2 pro Luboše
Haniku, Finská 8, Šumperk, nutné oddělení GPL
Prodej pozemku p. č. 373/6 – část k. ú. Starý Maletín za cenu 5,- za 1 m2 pro Zuzanu
Klemšovou, Stanislava Havlíčka, Maletín č. 7, nutné oddělení GPL
Prodej pozemku p. č. 43, 44, 789 k. ú. Javoří u Maletína za cenu 35,- Kč za 1 m2 pro Mgr.
Radka Mause, Mírov 30
Prodej pozemku parcela č. 385/2 – část k. ú. Starý Maletín za cenu 5,- Kč za 1 m2 pro Mgr.
Jana Říhu, Maletín 4e, nutné oddělení GPL
Záměr prodeje pozemku parcela č. 2196/2 – části v k. ú. Starý Maletín za cenu 5,- Kč za 1 m2,
nutné oddělení GPL
Záměr prodeje pozemku parcela č. 58 a 63 – části v k. ú. Starý Maletín za cenu 5,- Kč za 1 m2,
nutné oddělení GPL
Záměr prodeje pozemku parcela č. 49/1 – části v k. ú. Starý Maletín za cenu 5,- Kč za 1 m2,
nutné oddělení GPL
Záměr prodeje pozemku parcela č. stav. 356/1 v k. ú. Starý Maletín za cenu 5,- Kč za 1 m2,
nutné oddělení GPL
Záměr prodeje pozemku parcela č. 2218/3 v k. ú. Starý Maletín za cenu 5,- Kč za 1 m2
Odměnu na Ing. Dolečka, Bezručova 933/12, 787 01 Šumperk ve výši do 20.000,- Kč za
zpracování cenové mapy pozemků pro obec Maletín
Stop přijímání žádosti o prodej pozemku na období od 1. do 31. 1. 2013
Závěrečné vyhodnocení akce „Obecní úřad – stavební úpravy“ dle bodu 28) zápisu
Autorský dozor Ing. Arch. Tempír, Olomoucká 1637/1, 8789 01 Zábřeh
Závěrečný rozdílový rozpočet na akci „Obecní úřad – stavební úpravy“

26. Energetický štítek budovy ing. Skrott, Komenského 30/14, 789 01 Zábřeh ve výši 12.000,- Kč
27. Opravu komunikace (parcely č. 1873 k.ú. Starý Maletín) za nabídnutou cenu 16.929,- Kč
28. Inventarizační komisi ve složení předseda Ing. Petr Pospěch, členové Jiří Flášar, Miroslav
Flášar, Ladislav Šoupal, Bc. Dana Šoupalová, Žaneta Urbánková
29. Závěrečné vyhodnocení akce „Vybudování a oprava místních komunikací v obci Maletín“ dle
dobu 29) zápisu
30. Seznam akcí pro rok 2013, pro které bude obec usilovat o získání dotačních titulů pro rok
2013:
a) splašková kanalizace a ČOV Maletín,
b) vybudování dětského hřiště na zahradě mateřské školy,
c) POV 2013 – oprava místních komunikací
31. Navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ a MŠ Maletín – dle bodu 31) zápisu
32. Ověřovatele dnešního zápisu p. Bezděkovou Miladu
33. Bezplatný pronájem KD na tréninku žáků TJ Maletín dle dohodnutých podmínek
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. Zprávu z jednání – přemístění nesv. M. J.
2. Cenovou mapu pozemků pro obec Maletín s tím, že se bude opětovně projednávat na
nejbližším zasedání
3. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Maletín za rok 2012
4. Vyúčtování – závěrečnou zprávu o výsledku realizace investičního záměru 298D223001194
v termínu akce „Obecní úřad – stavební úpravy“ včetně Dodatku č. 6, dále kolaudaci akce
v termínu
5. Závěrečné vyúčtování akce „Vybudování a oprava místních komunikací v obci“ v termínu
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru reg. č. 99002887997
7. Obnovení žádosti o poskytnutí podpory akce „Splašková kanalizace a ČOV Maletín“
z operačního programu životního prostředí
8. Zprávu o provedené kontrole FV ze dne 26. 11. 2012
Zastupitelstvo uložilo:
1. Starostovi prodloužení nájemních smluv
2. Uveřejnit OZV č. 1/2012
3. Starostovi uveřejnit záměry prodeje pozemků
4. Starostovi zajistit dokončení prodeje pozemků
5. Starostovi poskytnutí nein. příspěvku příspěvkové organizaci dle bodu 31) zápisu
6. Starostovi vypracování Dohody o používání KD pro tréninky žáků TJ (ve spolupráci
s obecním právníkem)

Termín dalšího zasedání bude uveřejněn na internetových
stránkách Obce Maletín a na úřední desce.

Provoz knihovny a internetu
Pondělí a středa:
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16.00 – 18.00 hodin

Tříkrálová sbírka
Dne 5. ledna .2013 se v Maletíně uskuteční již
tradiční Tříkrálová sbírka. Malé koledníky budou
doprovázet Petr a Žaneta Urbánkovi.

ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE SV.
MIKULÁŠE V MALETÍNĚ
ZŠ a MŠ Maletín zve všechny občany na Adventní

koncert.
Koncert se uskuteční 15. prosince 2012 v 15 hodin v místním kostele.
Přijďte si v předvánočním čase poslechnout koledy v podání dětí základní a mateřské školy.
Na Vaši účast se těší děti i pracovníci ZŠ a MŠ Maletín
Vystoupí orchestr ZUŠ Zábřeh a děti
ze ZŠ Maletín.

Zprávičky z naší školičky
aneb Základní škola a Mateřská škola
Maletín informuje…
Vážení čtenáři,
i v uplynulém období byla činnost MŠ a ZŠ velice pestrá. Děti si samy upekly perníčky,
ozdobily je a nazdobily si své stromečky jak v základní, tak i v mateřské škole. Spolu
s paními učitelkami a některými rodiči vyrobily adventní věnce, které teď zdobí nejednu
domácnost.
Určitě jste si všimli pěkné výzdoby školy i školky, na které se právě děti podílely velkou
měrou.
Velkou akcí byla letošní Mikulášská besídka v mateřské škole. Je potřeba poděkovat
p. učitelce Janě Menšíkové a p. učitelce Jindřišce Navrátilové, že nacvičily krásný program
s dětmi a celou akci zorganizovaly.
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Určitě všem přítomným zachutnal vánoční punč a cukroví z výroby školní kuchyně.
Děti ze základní školy se zúčastnily „Výtvarné dílny“ na ZŠ Vodní v Mohelnici, kde si
vyrobily nádherné svícny. Dále se zúčastnily divadelního představení v Zábřehu „Tři pohádky
na Vánoce“. 5. prosince je přímo ve škole při vyučování navštívil čert, ale nebojte se, nikoho
si neodnesl.
Do Vánoc děti čeká ještě 15. prosince v 15 hodin Adventní koncert v kostele, na který vás
srdečně zveme, krmení zvířátek v lese, vánoční besídka s nadělováním dárků a pak už snad
přijde „Ježíšek“…
Tak ať se dětem i vám Vánoce podaří, splní se přání a do příštího roku hodně zdraví, štěstí,
klidu a pohody!
Mgr. Helena Pavelková

Pozn.:
fotodokumentace ze všech aktivit ZŠ a MŠ Maletín je k prohlédnutí na www.zsamsmaletin.cz

Vážení spoluobčané,
nadešel čas vánoční, čas lásky, porozumění a odpouštění. Lidé mají v tento čas k sobě blíž
a vítají ta krátké zastavení s oslavou zrodu života a návratu slunce.
Touto cestou Vám všem přeji, aby je mohli strávit v kruhu svých rodin a přátel, v klidné
atmosféře plné lásky a porozumění.
Jménem svým a i jménem všech zastupitelů přeji Vám všem pevné zdraví, klid a mír
v rodinném soužití, trošku štěstí a plnou náruč lásky.

Jiří Flášar, starosta obce Maletín

Termíny svozu komunálního odpadu
pondělí 17. a 31. prosince 2012, 14. a 28. ledna 2013
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.
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