MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 23. 4. 2013 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 3, ročník 19, duben 2013
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 17. 4. 2013

Zastupitelstvo schválilo:
1. projednání závěrečného účtu obce Maletín za rok 2012 se uzavírá vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením a to bez výhrad
2. přijetí daru LD Háj Maletín, darovací smlouvu, pověřuje starostu obce podpisem smlouvy,
využití částky na zájezd pro důchodce
3. prodej pozemku parcela č. 33/2 k. ú. Starý Maletín manželům Vařekovým, náměstí
Kosmonautů 1127/11, 789 85 Mohelnice za celu 35,- Kč za 1 m2
4. záměr prodeje pozemku parcela č. 7/1 – část dle zákresu v mapce za cenu 35,- Kč
za 1 m2, parcela č. 53 – část dle zákresu v mapce za cenu 15,- Kč za 1 m2, k. ú. Nový Maletín
5. rozdělení výsledků hospodaření za rok 2012 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Maletín
následovně: 10.000,- do fondu odměn, 9.853,05 do rezervního fondu
6. vyhotovení projektové dokumentace na projekt „Oprava místních komunikací v obci“ za cenu
9.700,- firmou Ing. Ille, TERRA Zábřeh
7. výši odměn pro zastupitele dle bodu 12) zápisu od data 1. 5. 2013
8. znění výzvy na akce „Oprava místních komunikací v obci Maletín“ a „Dětské hřiště MŠ
Maletín“, uveřejnění dle návrhu bodu 15) zápisu a varianty realizace, složení výběrové komise
pro obě akce
9. žádost předsedy Mysliveckého sdružení Mírov – Obora, o. s. a udělení plné moci
dle bodu 16) zápisu
10. zrušení předčasného splacení – odložené splátky nájmu – zálohy na nájem rok 2013 – viz bod
17) zápisu
11. záměr prodeje pozemku parcela č. 1280 k. ú. Starý Maletín, výměra pozemku 124 m2, cena
15,- Kč za 1 m2
12. ověřovatele zápisu místo stálého ověřovatele – Miroslava Flášara

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.

výroční zprávu LD Háj Maletín za rok 2012
rozpočtové opatření č. 1/2013
vyhlášení konkursního řízení na pracovní pozici ředitele ZŠ a MŠ Maletín
přechod vlastnictví práva k nemovitostem – pozemku parcela č. 2551 k. ú. Hynčina
diskuzi během zasedání

Zastupitelstvo uložilo:
1. pokračovat v dokončení uzavření kupních smluv pro jednotlivé zájemce o koupi pozemků starosta
2. uveřejnit schválené záměry prodeje pozemků – starosta
3. pokračovat ve vyhotovení PD na akci „Oprava místních komunikací v obci Maletín“ – a další
dle bodu 10) zápisu - starosta

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

!!!!!!!!!!!!! UPOZORNĚNÍ !!!!!!!!!!!!!
Upozorňujeme uživatele dětského hřiště a víceúčelového
areálu na zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty do tohoto prostoru a
bezprostředního okolí hřiště a pískoviště.

Pozvánka na zájezd
Sdružení Maletínských maminek pořádá v sobotu dne 11. 5. 2013 zájezd
pro děti do Ostravy s cílem návštěvy ZOO a Dinoparku.
Děti do 10 let s doprovodem, děti nad 10 let musí mít písemné povolení rodičů
a kartičku pojišťovny s sebou. Písemné povolení vyzvednou u p. Šoupalové.
Účast na zájezd je možno hlásit také u p. Šoupalové. Všechny děti mají
zájezd zdarma, doprovod si hradí 250,- Kč za autobus a vstupné do ZOO a
Dinoparku. Maminky ze sdružení Maletínské maminky – zdarma.
Odjezd v sobotu 11. 5. 2013 v 07:00 hod. od OÚ Maleítn, návrat ve
večerních hodinách, svačinu s sebou, pláštěnky a oblečení dle počasí.

Soutěž
Dne 11. května se zúčastní naši hasiči okrskové soutěže, soutěže
hasičské dovednosti a PÚ ve Václavově, která začíná ve 13°° hod.
Přijďte podpořit naše hasiče. Děkujeme.

SDH Maletín pořádá – Sběr starého železa
Máte doma staré železo? Nevíte co s ním? Udělejte dobrý skutek.
Kdy :
27. 4. 2013
V kolik :
od 08,00 hod.
Vaše staré železo vyskládejte v sobotu před Váš dům na viditelné místo, my si
ho odvezeme. Se starým železem Vám pomůžeme.
Udělejte dobrou věc pro Vás,Váš sbor hasičů a životní prostředí .
Děkujeme SDH Maletín

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU,
ELEKTROZAŘÍZENÍ
Obec Maletín ve dnech od 6. května do 9. května 2013 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.

Termíny svozu komunálního odpadu
pondělí 6.a 20. května, 3. a 17. června 2013
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