MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 26. 9. 2013 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 7, ročník 19, září 2013
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 23. 9. 2013

Zastupitelstvo schválilo:
1. program dnešního zasedání
2. Zápis a usnesení ze dne 5. 6. 2013
3. Rozpočtové opatření č. 8/2013
4. Nabídku firmy EKOZIS Zábřeh na využití zpracování biologický rozložitelného
komunálního odpadu a pověřuje starostu podpisem smlouvy
5. Ivanu Pekárkovou do funkce přísedící Okresního soudu Šumperk na další 4 roky
6. Znění výzvy na akci „Oprava střechy budovy Obecního úřadu Maletín č. p. 21“
7. Stavební firmu Milan Michalčák, Maletín č. 24, IČ: 61578169 pro realizaci akci „Oprava
střechy budovy Obecního úřadu Maletín č. p. 21“ s nabídkovou cenou 168.382,- Kč bez
DPH, dále pověřuje starostu podpisem smlouvy
8. Schvaluje pořízení nového územního plánu obce Maletín dle § 44 zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavením řádu
9. Pověřuje ing. Pospěcha Petra jako určeného zastupitele spolupracovat s pořizovatelem
nového územního plánu obce Maletín dle § 47 odst. 1, § 49 odst. 1 a § 535 odst. 1 zákona
č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu
10. Pořizovatele nového územního plánu obce Maletín a to MěÚ Mohelnice
11. Prodloužení Dohody č. MSU-VN-28/2013 s Úřadem práce Šumperk o 1 měsíc
do 31. 10. 2013 na 1 pracovní poměr s dotací na pracovní místo
12. Pracovní smlouvu od 1. 10. do 31. 10. 2013 – viz bod 11 zápisu
13. Záměr uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na prodej pozemku parcela č. 20/29 a 7/2
k.ú. Nový Maletín dle bodu 12) zápisu
14. Záměr prodeje pozemku parcela č. 2187/2 – část vyznačená v mapce za cenu 15,- Kč za 1
m2 – výměra bude upřesněna geometrickým plánem
15. Prodej pozemku parcela č. 20/13 o výměře 1048 m2, 20/14 o výměře 1085 m2, 20/15 o
výměře 1128 m2, 20/16 o výměře 1215 m2, všechny v k. ú. Nový Maletín za cenu 105,Kč za 1 m2 pro Martina Prášila, Nový Maletín č. 1
16. Záměr prodeje části pozemku 20/1 – část vyznačená v mapce za cenu 15 Kč za 1 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem), p. č. 20/3 o výměře 199 m2 a 20/17 o
výměře 423 m2 za cenu 35 Kč za 1 m2 – všechny pozemky v k. ú. Nový Maletín
17. Záměr prodeje pozemku parcela č. 447/9 o výměře 250 m2 k. ú. Starý Maletín za cenu 15
Kč za 1 m2
18. Prodeje části pozemku parcela č. 7/1 po oddělení GPL k. ú. Nový Maletín za cenu 35,Kč za 1 m2, prodej parcely č. 20/42 o výměře 13 m2 k. ú. Nový Maletín za cenu 105,- Kč
za 1 m2 a prodej parcely č. 7/9 o výměře 70 m2 k. ú. Nový Maletín za cenu 35,- Kč za 1
m2 pro Ing. Jana Michalčáka, Starý Maletín č. 17 a Martinu Vaškovou, Pod Hamry 6,
Moravská Třebová

19. Prodej 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 pro Lesní družstvo Háj Maletín, Maletín č. 21,
IČ: 47151471
20. Pronájem části pozemku 2196/5 k. ú. Starý Maletín za cenu 5,- Kč za 1 m2 a rok na dobu
20 let pro Alenu Kuchařovou, Starý Maletín č. p. 118. Nájem je splatný dopředu na dobu
nájmu
21. Záměr směny pozemků v k. ú. Starý Maletín část pozemku parcela č. 2427/2 za části
pozemků 2192/1, 2083/5, 2192/2 a 2084
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. rozpočtové opatření č. 4 - 7/2013
2. poděkování obce Kly za poskytnutí finančního daru
3. informaci ing. Pospěcha ve věci oprav budovy školy – viz zápis bod 9)
4. zprávu z provedené kontroly FV ze dne 11. 7. 2013
5. informaci o opravě budovy školy – viz bod 9) zápisu
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 jednání s firmou EKOZIS Zábřeh dle bodu 6) zápisu
4. starostovi a místostarostovi jednání s firmou provádějící opravu střechy OÚ – viz bod 9)
zápisu
5. místostarostovi spolupráci s pořizovatelem nového územního plánu obce Maletín
6. starostovi pokračovat ve směně pozemků – viz bod 20) zápisu
7. starostovi a místostarostovi možné umístění značky omezující rychlost na místní
komunikaci do Svojanova
8. starostovi a místostarostovi umístění srážky na nově opravené komunikaci dle bodu
diskuze zápisu

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

!!!!!!!!!!!!! UPOZORNĚNÍ !!!!!!!!!!!!!
Poplatky za odpady
Upozorňujeme občany, že je možno platit poplatky za odpady za 2. pololetí 2013. Výše poplatku
pro 1 osobu činí 230,- Kč. Poplatek je splatný do 30. září 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.

Provoz knihovny a internetu
Pondělí a středa:

16.00 – 18.00 hodin

Poděkování
Diakonie Broumov, občanské sdružení zaslalo na OÚ Maletín dopis, kde upřímně
děkuje za organizování sběru použitého ošacení v obci Maletín.
Působením komerčních firem v této oblasti došlo ke katastrofálnímu nedostatku sbírek
ošacení pro potřebné, proto pomoc obce a vás občanů při uspořádání sbírek použitého
ošacení znamená pro jejich práci velký přínos a zároveň je výrazem pochopení,
podpory práce pro všechny, kteří se bez pomoci druhých neobejdou.
Pomoc potřebným se děje formou organizování a svozů humanitárních sbírek od
občanů, obcí, církví, organizací. Tím získávají nejen materiál pro bezprostřední
poskytování materiální pomoci potřebným, ale i pracovní příležitosti pro klienty, kteří
využívají ubytovacích služeb Diakonie.
V závěru se těší na další vzájemnou spolupráci.

DIAKONIE BROUMOV VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ




Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)



Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše
nepoškozené






Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce – z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne:

7. října 2013 od 08:00 – 17:00 hod.
8. října 2013 od 08:00 – 15:00 hod.

místo: budova OÚ přízemí (pokud nebude přítomen
pracovník obce, je možno odložit v chodbě)
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Více na www: diakoniebroumov.org

Poděkování obce Kly
Zastupitelé na svém jednání v červnu 2013 odsouhlasili částku 10.000,- Kč na
škody způsobené povodněmi vybrané obci. V okrese Mělník byla vybrána obce
Kly, po podpisu darovací smlouvy byla částka odeslána na určený účet.
Starostka obce Kly vyjádřila velké díky za pomoc pro jejich obec. Velice si váží
naší pomoc a prosí o předání zprávy ostatním občanům obce.
Činíme tak prostřednictvím zpravodaje, aby se zpráva dostala do každé
domácnosti v obci.
Jiří Flášar, starosta obce

Obec Maletín v roce 2013 realizovala projekt s názvem „Oprava
místních komunikací v obci Maletín“. Projekt byl realizován za
finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy
venkova 2013 s výši 257.037,- Kč. Celkové náklady na projekt
činily 514.074,- Kč.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU, ELEKTROZAŘÍZENÍ

Obec Maletín ve dnech od 7. října do 10. října 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 7. a 21. října, 4. a 18. listopadu 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

Mikroregion Mohelnicko
Dne 22.6 2013 v obci Krchleby se uskutečnil XII. Ročník dne Mikroregionu Mohelnicko.
Naši obec zastupovaly děti ze ZŠ Maletín v soutěži petang a v obecním stánku byla možnost
ke shlédnutí výstava výrobků a předmětů některých našich občanů a podnikatelů Maletína.
Touto cestou bych ráda poděkovala všem těm, kteří ve svém volném čase pomohli a
reprezentovali naši obec.
V soutěži petang:
• Damajka Lukáš ml.
•

Staňková Aneta

•

Havlíčková Zuzana

Organizační záležitosti:
• pí. Damajková Jana
•

p. Pyšný Oldřich

•

p. Havlíček Stanislav

•

p. Sebök Adam

•

p. Kříž Zdeněk

Pečení zákusků a občerstvení:
• sl. Pagáčová Martina
•

pí. Staňková Monika

•

pí. Pouličková Alena
Kulturní referent
pí. Zuzana Klemšová

