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

Číslo 8, ročník 19, listopad 2013
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 4. 11. 2013

Zastupitelstvo schválilo:
1. program dnešního zasedání včetně doplňujících bodů
2. Zápis a usnesení ze dne 23. 9. 2013
3. Rozpočtové opatření č. 10/2013
4. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na prodej pozemku parcela č. 20/29 a 7/2 k. ú.
Nový Maletín dle bodu 7) zápisu
5. Prodej pozemku parcela č. 2187/2 – část vyznačená v mapce za cenu 15,- Kč za 1 m2 –
výměra bude upřesněna geometrickým plánem -zájemcům manželům Hetclovým,
Podolí č. 49, 789 85 Mohelnice
6. Prodej 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 pro
Martina Prášila, Nový Maletín č. 1
7. Prodej pozemku parcela č. 447/9 o výměře 250 m2 k. ú. Starý Maletín za cenu 15 Kč
za 1 m2 pro Pavla Pagáče, Starý Maletín č. p. 21
8. Změnu podmínek pronájmu pozemku 2196/5 k. ú. Starý Maletín dle bodu 11) zápisu
9. Směny pozemků v k. ú. Starý Maletín část pozemku parcela č. 2427/2 za části
pozemků 2192/1, 2083/5, 2192/2 a 2084 – dle bodu 12) zápisu
10. Záměr prodeje pozemku parcela č. 423/4 o výměře 892 m2 k. ú. Starý Maletín dle
bodu 13) zápisu
11. Záměr prodeje pozemku parcela č. 53/1 k. ú. Nový Maletín o výměře 18.356 m2 za
cenu 15,- Kč/ m2
12. Změnu v osobě kupujících při prodeji pozemku parcela č. 63/1/b a 58/a k. ú. Starý
Maletín – dle bodu 15) zápisu
13. Výroční zprávu o činnosti školy ZŠ a MŠ Maletín za školní rok 2012/2013
14. Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz školy – výmalba prostor základní školy
a školní jídelny o 72.024,- Kč.
15. Rozdělení částky na charitativní účely ve výši 20.000,- Kč – dle bodu 19) zápisu
16. Nové zpracování pasportu místních komunikací a mostů obce Maletín
17. Podání žádosti z programu „Obnova staveb drobné architektury místního významu“ na
restaurování kříže s korpusem Krista na hřbitově v obci Maletín.
18. Uveřejnění výzvy ke zjištění vlastníků náhrobků (možné restaurování tří
nejohroženějších pomníků – dle bodu 22) zápisu
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 9/2013
2. Informaci o komunikaci označené číslem 2450 – nebude se provádět zimní údržba

3. Závěrečnou zprávu o ukončení realizace projektu z Programu obnovy venkova 2013,
oblast podpory č. 1, na projekt „Oprava místních komunikací v obci Maletín“
4. Historii spotřeby plynu v budově OÚ Maletín č. 21 za období 2010 – 2013
5. Návrhy z diskuze
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 a místostarostovi oslovit další zpracovatele na nabídku pasportu místních
komunikací a mostů
4. Starostovi uveřejnění výzvy ke zjištění vlastníků náhrobků dle bodu 22) zápisu

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

!!!!!!!!!!!!! UPOZORNĚNÍ !!!!!!!!!!!!!
Poplatky za odpady – pro zapomnětlivé
Upozorňujeme občany, že je nutné zaplatit poplatky za odpady za 2. pololetí 2013. Výše poplatku
pro 1 osobu činí 230,- Kč. Poplatek byl 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

Termín pedikúry
Upozorňujeme zájemce o služby p. Hamplové v oblasti pedikúry, že termín těchto
služeb je 19. prosince 2013 – čtvrtek.

Obec Maletín v roce 2013 obdržela od Olomouckého kraje příspěvek ve výši
30.000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek
sborů dobrovolných hasičů obce Maletín. Celkové náklady činily 60.496,- Kč.

Termíny svozu komunálního odpadu
pondělí 18. listopadu, 2., 16. a 30. prosince 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

Milí spoluobčané,
Místní akční skupina Mohelnicko v současné době zpracovává svůj program rozvoje, ve
kterém chceme vyjasnit priority rozvoje jednotlivých obcí na Mohelnicku a rozvrhnout
jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Integrovaná strategie rozvoje Mohelnicka nám
pomůže při získávaní různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů.
Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla Vaše obec být a co pro to
všichni můžeme udělat.
Obracíme se na Vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku.
Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování Integrované strategie
rozvoje a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete informováni na
našich webových stránkách (www.masmohelnicko.cz).
Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si žádnou
nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.
1. Jak se Vám v obci žije?
1.) velmi dobře
2.) spíše dobře
3.) ani dobře ani špatně

4.) spíše špatně
5.) velmi špatně

2. Co se Vám na Vaši obci nejvíc líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1.) klidný život
2.) dobré mezilidské vztahy
3.) příznivé životní prostředí
4.) blízkost přírody
5.) dostupnost pracovních příležitostí
6.) dobrá dopravní dostupnost
7.) kulturní a společenský život
8.) sportovní vyžití
9.) vzhled obce
10.) jiné …………………………………………..
3. Co se Vám na Vaši obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1.) špatné vztahy mezi lidmi
2.) nezájem lidí o obec
3.) málo kvalitní životní prostředí
4.) nedostatek pracovních příležitostí
5.) nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
6.) nedostatečný kulturní a společenský život
7.) špatná dostupnost lékaře

8.) nevyhovující veřejná doprava
9.) nedostatečná bytová výstavba
10.) nepořádek v obci
11.) špatné podmínky pro podnikání
12.) jiné ……………………………………………..
4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………
5. pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti)
Velmi
spokojen

Spíše
spokojen

Spíše
nespokojen

Velmi
nespokojen

Je mi to
lhostejné

1
2
3

Bydlení

1

2

3

4

5

Školství

1

2

3

4

5

Zdravotnictví

1

2

3

4

5

4
5

Veřejná doprava

1

2

3

4

5

Kultura a společenský život

1

2

3

4

5

6
7

Sportovní vyžití

1

2

3

4

5

Životní prostředí

1

2

3

4

5

Péče obce o své prostředí

1

2

3

4

5

Podmínky pro podnikání

1

2

3

4

5

Rozvoj obce

1

2

3

4

5

Informovanost o dění v obci

1

2

3

4

5

8
9
10
11

6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:
1.) velmi dobré
4.) špatné
2.) docela dobré
5.) nedovedu posoudit
3.) ne moc dobré
7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným
společenským kontaktům?
1.) rozhodně ano
4.) rozhodně ne
2.) spíše ano
5.) nedovedu posoudit
3.) spíše ne
8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
1.) pravidelně (min. 1 x za týden)
3.) vůbec
2.) občas (cca 1 x ta měsíc)
4.) nemám internet

9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
1.) rozhodně ano
4.) rozhodně ne
2.) spíše ano
5.) nedovedu posoudit
3.) spíše ne
Pokud ano, jak se můžete zapojit?...........................................................................
……………………………………………………………………………………..

10. Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků. Na co byste
je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1.) zlepšení podmínek pro podnikání
2.) podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních
komunikací)
3.) častější spoje veřejné dopravy
4.) zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci
5.) rekonstrukce místních komunikací
6.) podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
7.) péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
8.) opravy památek v obci
9.) jiné:…………………………………………………………………………….

11. Jste?
1.) muž
2.) žena
12. Váš věk?
1.) 15 – 29 let
2.) 30 – 49 let
3.) 50 – 64 let
4.) 65 a více let
13. V obci:
1.) žiji od narození
2.) přistěhoval/a jsem se v dětství s rodiči
3.) přistěhoval/a jsem se v dospělosti před více než pěti lety
4.) přistěhoval/a jsem se v dospělosti v posledních pěti letech
14. Typ Vaší domácnosti:
1.) domácnost bez dětí
2.) domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
3.) jiné:…………………………………………………………………………..
Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
Děkujeme za vyplnění

Vyplnění dotazník prosím odevzdejte do 25. 11. 2013 na Obecním úřadě Maletín.

