MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 7. 2. 2013 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 2, ročník 19, březen 2013
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 4. 3. 2013

Zastupitelstvo schválilo:
1. Návrh rozpočtu obce Maletín na rok 2013 včetně přednesených změn a rozpočet sociálního fondu
obce Maletín. Příjmy 6.443.500,- Kč, výdaje 5.641.900,- Kč, financování -801.600,- Kč.
2. Přenesení kompetencí ke schvalování rozpočtových změn na starostu ve výši Kč 100.000,- na
operativní změny v mezidobí, kdy se zastupitelé nescházejí s rozsahem kompetencí – viz bod 4)
zápisu
3. 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, kupující manželé
Damajkovi, Maletín Starý Maletín č. p. 10, 789 01 Zábřeh
4. Prodej pozemku parcela č. 376/2 k.ú. Starý Maletín za cenu 5,- Kč za 1 m2 pro kupujícího – Mišo
Emil, Maletín Starý Maletín č. p. 8
5. 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) – kupující Petr Mácha,
Machova 1568/3, 149 00 Praha 4.
6. Prodej pozemku parcela č. 479 označené číslem 7 pro kupující Sergiu Pinzari, Blážov 19, 783 25
Bouzov dle Pravidel pro prodej pozemků na výstavbu rodinných domů. Bude nutné vyhotovení
GPL. (Smlouva o smlouvě budoucí kupní), cena pozemku 10,- /1 m2
7. Prodej pozemku parcela č. 481/7 označené číslem 6 pro kupující Jana Nevtipová, Kosmonautů 4,
789 01 Zábřeh dle Pravidel pro prodej pozemků na výstavbu rodinných domů. Bude nutné
vyhotovení GPL. (Smlouva o smlouvě budoucí kupní), cena pozemku 10,- /1 m2
8. Záměr prodeje pozemku parcela č. 33/2 v k. ú. Javoří u Maletína za cenu 35,- Kč za 1 m2
9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zabezpečení knihovnických a informačních služeb mezi obcí Maletín a
městem Mohelnice
10. Využití příspěvku na vytvoření 4 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
s nástupem od 1. 4. 2013 do 30. 9. 2013. Možnost prodloužení o 1 měsíc bude předmětem dalšího
jednání zastupitelstva
11. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMP/10-P389/13/I na pozemky parcela č. 2196/67, 2196/70
k. ú. Starý Maletín a pověřuje starostu podpisem smlouvy
12. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
č. IP3-12-8013355/1 – pozemky parcela č. 316/15 k. ú. Nový Maletín a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
13. Účetní závěrku obce Maletín za rok 2012
14. Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Maletín za rok 2012
15. Prodej počítače inv. číslo 117 za částku 1.000,- Kč
16. Přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 30.000,- Kč
17. Spolufinancování obce Maletín minimálně ve stejné výši jako je výše příspěvku Olomouckého
kraje
18. Smlouvu o poskytnutí příspěvku mezi obcí Maletín a Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc, na úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných
hasičů a pověřuje starostu podpisem smlouvy

19. Šířkový parametr maximálně 150 m od budoucí silnice R 35 na obě strany a vydává nesouhlasné
stanovisko se šířkovým parametrem 300 m od budoucí silnice na obě strany

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. Zprávu o činnosti knihovny Maletín za rok 2012
2. Bezpečnostní zpráva o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě
OOP Mohelnice za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.
3. Zprávu o daňové kontrole ze dne 16. 1. 2013 na poskytnutí dotace ve výši 10.000.000,- Kč z MF na
akci „Obec Maletín – Obecní úřad – stavební úpravy“.
4. Přehled podaných žádosti obce Maletín na rok 2013 na poskytnutí dotací – MMR, POV 2013
5. Zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru obce Maletín ze dne 6. 2. 2013
6. Vedení koridoru rychlostní silnice R35 ve výkresu ZÚR na KÚ Olomouckého kraje, odboru
strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánu a stavebního řádu

Zastupitelstvo uložilo:
1. Dopracovat schválenou změnu v návrhu rozpočtu, uveřejnění schváleného rozpočtu obce
na rok 2013
2. Pokračovat v dokončení uzavření kupních smluv pro jednotlivé zájemce o koupi pozemků
3. Uveřejnit schválené záměry prodeje pozemků
4. Požádat o poskytnutí příspěvku na vytvoření 4 pracovních míst od 1. 4. 2013 do 30. 9. 2013
5. Starostovi pokračovat v uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
Olomouckého kraje na JSDH
6. Starostovi zaslat toto usnesení na KÚ Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje, oddělení
územního plánu a stavebního řádu a ŘSD ČR odbor přípravy staveb Brno

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

Provoz knihovny a internetu
Pondělí a středa:

Hlavolamy

16.00 – 18.00 hodin

v knihovně

V pondělí, 25. února uspořádalo Sdružení Maletínské maminky
v místní knihovně pro děti zábavnou odpolední hodinku v duchu pohádek a omalovánek pro
ty nejmenší a s kvízy a křížovkami i v angličtině pro školáky.
Celý program připravila a uváděla Mgr. Pospěchová a je nutno zdůraznit, že se přípravy
zhostila velmi zodpovědně. Celou hodinu všech 12 dětí bylo zapojeno do kvízů, soutěží a
výtvarného projevu.
Mgr. Pospěchová umí uplatnit své pedagogické znalosti a schopnosti a zaujmout děti všech
věkových kategorií. Atmosféra byla velmi přátelská.
Na závěr všechny děti obdržely dárek v podobě knížky, které ze svého rozpočtu zakoupilo
Sdružení Maletínské maminky.

Je dobře, že se mezi Maletínskými maminkami objevila tato iniciativa, která přiblíží dětem
knihu a pomůže k rozvoji jejich duše.
Děkuji touto cestou Mgr. Pospěchové za organizační zajištění této akce a Maletínským
maminkám za to, že ani tuhle oblast ve své činnosti nevynechaly.
Barbora V. Neumannová – knihovnice místní knihovny v Maletíně

!!!!!!!!!!!!! UPOZORNĚNÍ !!!!!!!!!!!!!
Poplatky za odpady
Upozorňujeme občany, že je možno platit poplatky za odpady za I. pololetí 2013. Výše poplatku
pro 1 osobu činí 230,-Kč. Poplatek je splatný do 31. března 2013.
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.

Poplatky za psy
Poplatek je splatný jednorázově do 31. 3. 2013.
Sazba poplatku činí:
1. za psa chovaného v rodinném domku
2. za druhého a každého dalšího psa
3. za psa chovaného v domě se 2 a více byty do 6 bytů
4. za druhého a každého dalšího psa
5. za psa chovaného v domě se 7 a více byty
6. za druhého a každého dalšího psa
7. za psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního,
starobního nebo vdovského důchodu
8. za druhého a každého dalšího psa

70,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
150,- Kč
150,- Kč
200,- Kč
50,- Kč
100,- Kč

Rovněž je možno platit do pokladny OÚ nebo bezhotovostně s uvedením příslušného variabilního
symbolu.

Termíny svozu komunálního odpadu
pondělí 18. března a 1. dubna 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

