MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 31. 1. 2013 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 1, ročník 19, leden 2013
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 28. 1. 2013

Zastupitelstvo schválilo:
1. Program dnešního zasedání včetně doplňujících bodů
2. Zápis a usnesení ze dne 10. 12. 2012
3. Účetní odpisový plán obce Maletín pro rok 2013
4. Inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků k datu 31. 12. 2012
5. Dohodu o dopravní obslužnosti pro rok 2013 mezi městem Mohelnicí a obcí Maletín
na celkovou částku 76.736,- Kč
6. Odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Maletín od roku 2013
7. Prodej pozemku parcela č. 2196/12 – části v k. ú. Starý Maletín za cenu 5,- Kč za 1 m2
pro Irenu Navrátilovou, Maletín č. 225, 789 01 Zábřeh
8. Prodeje pozemku parcela č. 58 – části a 63/1 – části v k. ú. Starý Maletín za cenu 5,- Kč
za 1 m2 pro manžele Skopalovi, Čajkovského 34, 787 01 Šumperk
9. Prodej pozemku parcela č. 49/1 – části v k. ú. Starý Maletín za cenu 5,- Kč za 1 m2, pro
Petra Jílka, Havlíčkova 33, 789 01 Zábřeh, Ondřeje Jílka, Dandova 2619/15,
793 00 Praha 3, každý 1/2
10. Prodeje pozemku parcela č. stav. 356/1 v k. ú. Starý Maletín za cenu 5,- Kč za 1 m2,
pro Štěpána Pagáče, Maletín č. 107, 789 01 Zábřeh
11. Prodej pozemku parcela č. 2218/3 v k. ú. Starý Maletín za cenu 5,- Kč za 1 m2 pro zájemce
Zdenku Hladíkovou, Maletín č. 89, 789 01 Zábřeh, Ing. Evu Grigorovou, Maletín 88,
789 01 Zábřeh. Jednotlivé části pro zájemce budou upřesněny geometrickým plánem
dle zákresu v mapce
12. Záměr prodeje pozemku parcela č. 372/1 – část, parcela č. 373/9 – část, k.ú. Starý Maletín ,
bude nutné oddělení geometrickým plánem dle zákresu v mapce. Cena 5,- Kč za 1 m2
13. Záměr prodeje pozemku parcela č. 376/2 k.ú. Starý Maletín za cenu 5,- Kč za 1 m2
14. Záměr prodeje pozemku parcela č. 761/2 – část, k. ú. Javoří u Maletína, bude nutné
oddělení geometrickým plánem dle zákresu v mapce (pouze část pozemku přiléhající
k domu č. p. 38 stav. parcela č.55 – ponechat pruh, kde jsou umístěny poštovní schránky)
15. Prodej pozemku p. č. 400/15 označená část písmenem e) manželům Michalčákovým,
Maletín č. 17, 789 01 Zábřeh za cenu 5,- Kč za 1 m2
16. Ceny pro prodej pozemků v majetku obce Maletín následovně:
- pro výstavbu rodinných domů ponechat cenu 10,- za 1 m2 dle již dříve schválených
Pravidel pro prodej pozemků na výstavbu RD
- pro výstavbu rekreačních objektů pro všechny katastrální území 100,- Kč za 1 m2
- zahrady pro všechna katastrální území 35,- Kč za 1 m2
- ostatní pozemky, komunikace pro všechna katastrální území 35,- Kč za 1 m2 nacházející se
v intravilánu
- ostatní pozemky, komunikace pro všechna katastrální území 15,- za 1 m2 nacházející se
v extravilánu

zemědělské pozemky pro všechna katastrální území 35,- Kč za 1 m2 nacházející se
v intravilánu
- zemědělské pozemky pro všechna katastrální území 15,- za 1 m2 nacházející se
v extravilánu
17. Starostu obce p. Jiřího Flášara na jednání valné hromady HS Maletín dne 9. 2. 2013 a
uděluje mu mandát k prodloužení nájemní smlouvy s MS Hubert Maletín o dalších 10 let
18. Doplnění finančního výboru o členku p. Zuzanu Klemšovou od 28. 1. 2013
19. Bezplatné využití místnosti – kadeřnictví – v budově OÚ Maletín za účelem provozování
výtvarného kroužku pod vedením p. A. Nagyvathyové
20. Provozní řád kulturního domu Maletín
-

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 6/2012
2. Rezignaci členky FV obce Maletín p. Menšíkové
3. Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru
„Větrné elektrárny Maletín“
4. Pracovní zasedání dne 6. 2. 2013 v 17:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Maletín – rozpočet
obce roku 2013
Zastupitelstvo uložilo:
1. Starostovi dořešit konkrétní podmínky předávání KD, nájemní smlouvy – dle bodu 23)
zápisu
2. Starostovi další úkony při uzavírání kupních smluv na základě schválených prodejů
Zastupitelstvo neschválilo:
1. Záměr prodeje pozemku parcela č. 40/1 k. ú. Javoří u Maletína a dále část pozemku p. č.
761/2 přiléhající k parcele č. 40/1 k. ú. Javoří u Maletína (dle zákresu v mapce). Tyto
pozemky nejsou určeny k prodeji.

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

Termín pedikúry
Upozorňujeme zájemce o služby p. Hamplové v oblasti pedikúry, že termín těchto
služeb je 28. únor 2013 – čtvrtek.
-2-

Tříkrálová sbírka
Dne 5. ledna 2013 se v Maletíně uskutečnila již tradiční
Tříkrálová sbírka. První skupina, Adam Urbánek, Natálie
Zatloukalová a Daniel Adamec, pod vedením Žanety Urbánkové vykoledovala
částku 4.104,-Kč, druhá skupina, Michaela Bartošková, Veronika Němcová a Denis
Kotrlý, pod vedením Petra Urbánka vykoledovala částku 3.142,-Kč.
Je proto namístě touto cestou vyjádřit tisíceré díky malým koledníkům a hlavně
manželům Urbánkovým, kteří obětavě a nezištně věnovali svůj čas této záslužné
činnosti. A v neposlední řadě i občanům maletínským, kteří i přes současnou
ekonomickou situaci dokázali oželet finanční prostředky z rodinného rozpočtu
pro pomoc těm nejpotřebnějším.

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

UPOZORNĚNÍ

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

V úterý 5. 2. 2013 mezi 14°° - 16°° hod. zveme
všechny šikovné děti na Obecní úřad (do místnosti bývalého
kadeřnictví), kde pod vedením p. Nagyváthyové začíná
výtvarný kroužek. Kdo bude chtít, může se přihlásit a něco
hezkého si vyrobit.

Termíny svozu komunálního odpadu
pondělí 11. a 25. února 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.

Internetová adresa: http://www.maletin.cz

