MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 11. 6. 2013 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 6, ročník 19, červen 2013
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 5. 6. 2013

Zastupitelstvo schválilo:
1. Prodej pozemku parcela č. 1280 k. ú. Starý Maletín, výměra pozemku 124 m2, cena
15,- Kč za 1 m2 dle 13) zápisu
2. Ověřovatele zápisu místo stálého ověřovatele – Zuzana Klemšová
3. Rozpočtové opatření č. 3/2013
4. Nabídkovou cenu 6.000,- Kč za provedení stavebního a technického dozoru investora
– ing. Štěrba, Zábřeh na akci „Oprava místních komunikací v obci Maletín“ a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
5. Firmu KARETA s. r. o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál s nabídkovou cenou
498.375,- Kč jako vítěznou firmu z výběrového řízení nabídky na realizaci „Oprava
místních komunikací v obci Maletín“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
6. Smlouvu o výpůjčce č. OS201320003077 firmy EKO-KOM a.s., Praha 4, Na Pankráci
1685/17, IČ: 25134701 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
7. Koupi pozemku parcela č. 2170 a 2171 v k. ú. Starý Maletín do vlastnictví obce
Maletín za nabídkovou cenu 48,- Kč za 1 m2
8. Změnu v osobách kupujících v kupní smlouvě manželů Skopalových – viz dále bod
zápisu 16)
9. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Starý Maletín parcela č. 2169 a 71 do majetku
obce Maletín. Příslušnost hospodařit s majetkem má Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových
10. Prodej pozemku parcela č. 7/1 – část za cenu 35,- Kč za 1 m2, parcela č. 53 – část za
cenu 15,- Kč za 1 m2, k. ú. Nový Maletín – dle bodu 14) zápisu. Nutné oddělení GPL.
11. Záměr pronájmu části pozemku 2196/5 k. ú. Starý Maletín za cenu 5,- Kč za 1 m2 a
rok na dobu 20 let
12. Záměr prodeje pozemku parcela č. 329/1 o výměře 487 m2 k. ú. Starý Maletín a
parcela č. 320 o výměře 58 m2, oba za cenu 35,- Kč za 1 m2
13. Záměr prodeje části pozemku parcela č. 20/28 k.ú. Nový Maletín za cenu 105,- Kč za
1 m2 a parcely č. 7/1 – část k. ú. Nový Maletín za cenu 35,- Kč za 1 m2. Bude nutné
oddělení GPL.
14. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 Maletín č. 94 na dobu do 31. 12. 2013
15. Částku 10.000,- Kč z rozpočtu obce jako finanční pomoc konkrétní obci postižené
povodněmi.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 2/2013
2. Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko za rok 2012 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012.

3. Jmenování Mgr. Heleny Pavelkové do funkce ředitelky Základní školy a Mateřské
školy Maletín s nástupem od 1. 8. 2013 na dobu 6 let
4. Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly hospodaření Základní školy a Mateřské
školy Maletín za rok 2012 a za období od 1. – 31. 3. 2013
5. Informaci o výsledku žádostí obce o dotace na plánované akce – dotace na dětské
hřiště nebyla přiznána, dotace z POV 2013 Olomouckého kraje byla přiznána na akci
„Oprava místních komunikací v obci Maletín“
6. Informaci o konání dne Mikroregionu Mohelnicko v obci Krchleby dne 22. 6. 2013
Zastupitelstvo uložilo:
1. Pokračovat v dokončení uzavření kupních smluv pro jednotlivé zájemce o koupi
pozemků - starosta
2. Uveřejnit schválené záměry prodeje pozemků – starosta
3. Starostovi uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou vzešlou z výběrového řízení na
akci „Oprava místních komunikací v obci Maletín“
4. Starostovi jednat na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o převodu
pozemků do majetku obce
5. Starostovi jednat ve věci koupě pozemku parcela č. 2170 a 2171 k. ú. Starý Maletín
6. Starostovi prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 Maletín č. 94
7. Starostovi a místostarostovi vybrání konkrétní obce postižené povodní k poskytnutí
finanční pomoci
8. Starostovi – vyzvat Povodí Moravy k vyčištění potoka v obci
Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Záměr prodeje pozemku parcela č. 53 k. ú. Nový Maletin – viz zápis bod č. 21)

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

Během prázdnin bude knihovna uzavřena, o přístup k internetu můžete požádat
v pracovní době p. Šoupalovou na OÚ.

!!!!!!!!!!!!! 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.

Termín pedikúry
Upozorňujeme zájemce o služby p. Hamplové v oblasti pedikúry, že termín těchto
služeb je 4. července 2013 – čtvrtek.

Zájezd pro seniory
Obec Maletín organizuje pro seniory zájezd.
Cílem je zámek Buchlovice a dále Archeoskanzen Modrá – Velkomoravské
sídliště středního Pomoraví.
Zájezd se uskuteční ve středu 3. července 2013, odjezd od budovy OÚ
Maletín v 7:30 hod.
Doprava je zajištěna pro účastníky zájezdu zdarma, vstupné do zámku a
archeoskanzenu je cca 200,- Kč.
Zájemci se mohou hlásit v kanceláři OÚ u pí. Šoupalové do 21. 6. 2013, kde
složí příslušnou částku na vstupné.
Na doplnění kapacity autobusu se mohou hlásit i ostatní zájemci z řad občanů za
stejných cenových podmínek.

Opakované očkování psů
MVDr. Šebesta informuje všechny ty, kteří nestihli očkování psů
v květnu 2013. Je ochoten opakovat toto očkování a to
v sobotu 15. června 2013 ve 14:00 hodin u budovy OÚ Maletín.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Dne 26. 6. 2013 od 8°° do 16°° hod., z důvodu nezbytných prací
na zařízení, bude přerušena dodávka elektřiny v obci Maletín.

DEN MIKROREGIONU V KRCHLEBECH
V sobotu 22. 6. 2013 pořádá Obec Krchleby DEN MIKROREGIONU,
zahájení bude v 9°° hod., jednotlivé obce mikroregionu se budou prezentovat na
stáncích, pro všechny bude zajištěno občerstvení z myslivecké kuchyně, k dobré
náladě budou hrát skupiny Pracka+ Pohodáři z Bludova, Tichobuď.

Poděkování občanům Maletína,
SDH Maletín děkuje všem občanům Maletína, kteří nám věnovali železný odpad při
sběru železa v měsíci dubnu. Bylo celkem odvezeno do sběru a nasbíráno 1050 kg starého
železa. Peníze za toto železo budou investovány do opravy požární zbrojnice, která nyní
probíhá za přispění členů sboru dobrovolných hasičů.
Zároveň děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit na Pohárovou soutěž hasičů,
kterou pořádal v sobotu 25. 5. 2013 místní sbor SDH Maletín ve sportovním areálu obce
Maletín. Soutěže se zúčastnilo 7. družstev mužů, 2. družstva žen a 1. družstvo veteránů
z Václavova - dvoukolově. Děkujeme všem, kteří přišli podpořit naše soutěžící družstvo
mužů a družstvo žen. Obě naše soutěžící družstva předvedla velmi dobrý výkon a byla za to
oceněna poháry a také pochvalným vyjádřením zástupců OSH Šumperk a okrsku č. 2 Zábřeh.
Soutěž byla připravena a proběhla na vysoké odborné i organizační úrovni.
Děkuji také všem členům a členkám SDH a občanům obce, za jejich úsilí a pomoc
při organizaci soutěže.
S poděkováním a za podporu hasičského sportu
Hasiči SDH + starosta SDH Maletín

Termíny svozu komunálního odpadu
pondělí 17. června, 1., 15. a 29. července, 12. a 26. srpna 2013
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