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Číslo 9, ročník 19, prosinec 2013
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 16. 12. 2013

Zastupitelstvo schválilo:
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13.

14.
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program dnešního zasedání včetně doplňujících bodů
Zápis a usnesení ze dne 4. 11. 2013
Rozpočtová opatření č. 1/2013, 2/2013, 4/2013, 5/2013, 6/2013, 7/2013, 9/2013
Rozpočtové opatření č. 11/2013, 12/2013
Kompetence starosty obce Maletín k provádění rozpočtových opatření dle bodu 6) zápisu
Přijetí neinvestiční účelové dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů v obci ve
výši 66.000,- Kč
Rozpočtové provizorium obce Maletín s určením pravidel čerpání do doby schválení řádného
rozpočtu obce pro rok 2014
Podání žádosti obce Maletín z programu POV 2014, oblast podpory č. 2 – podpora tvorby
územně plánovací dokumentace
Text výzvy k podání nabídky na zpracování územního plánu obce Maletín
Plán inventur na rok 2013 (inventarizace majetku a závazků obce)
Prodej pozemku parcela č. 423/7 o výměře 892 m2 k. ú. Starý Maletín pro M. Winklerovou,
Starý Maletín č. 28, prodejní cena činí 20.000,- Kč za celý pozemek
Prodej pozemku parcela č. 53/1 k. ú. Nový Maletín o výměře 18.356 m2 za cenu 15,- Kč/ m2
pro Jana Michalčáka, Starý Maletín č. 17
Záměr prodeje pozemku parcela č. 52/1 – neplodná půda o výměře 2.687 m2 a pozemku
parcela č. 52/2 – neplodná půda o výměře 2.140 m2, oba pozemky v k. ú. Nový Maletín, za
navrženou cenu 15,- Kč/ m2
Nabídku ing. Jaroslava Flégla, Pardubice, Kosmonautů 248, IČ: 45546525 na zpracování
pasportu místních komunikací a zhotovení evidence mostních objektů na nabídkovou cenu
22.300,- Kč
Smlouvu č. 01/2014 s panem Tomášem Váňou, Mařákova 853, 252 30 Řevnice, IČ: 46435867
za nabídkovou cenu 87.000,- Kč (restaurování kříže Krista s korpusem) a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
Prodloužení nájemních smluv nájemcům obecních bytů dle bodu č. 24) zápisu
Finanční příspěvek na sbírkový účet zřízený obcí Mírov ve výši 5.000,- Kč pro Radka
Ochranu, Mírov

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. Zprávu z jednání finančního výboru obce ze dne 5. 12. 2013
2. Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko na rok 2014
3. Směrnici ke schvalování účetní závěrky
4. Žádost na prodej pozemku parcela č. 408/1 – část, k. ú. Starý Maletín
5. Zprávu kontrolního výboru obce o provedené kontrole plnění usnesení ze dne 21. 11. 2013
6. Projekt Energie pod kontrolou
7. Uzavření obecního úřadu Maletín v době od 23. 12. 2013 do 1. 1. 2014
8. Informaci ing. Pospěcha o připravovaných akcích či možnosti získání dotací v roce 2014

Zastupitelstvo uložilo:
1. Pokračovat v dokončení uzavření kupních smluv pro jednotlivé zájemce o koupi pozemků starosta
2. Uveřejnit schválené záměry prodeje pozemků – starosta
3. Jednat se stávajícím nájemcem parcely č. 52/1 k. ú. Nový Maletín o vypovězení nájemního
vztahu
4. Starostovi další jednání s ing. Fleglem o uzavření smlouvy na zhotovení pasportu místních
komunikací a evidenci mostních objektů a pověřuje starostu podpisem smlouvy
5. Starostovi jednat se společností Energie pod kontrolou, o. p. s. Brněnská 3883/48, Hodonín,
IČ: 29283272, DIČ: CZ29283272. Text smlouvy bude předložen na dalším zasedání
k dalšímu projednání.
Zastupitelstvo neschválilo:
1. Nákup pozemku parcela č. 2192/3 k. ú. Starý Maletín

Termín dalšího zasedání bude 27. ledna 2014.

Upozornění pro občany
Upozorňujeme občany, že v době od 23. prosince 2013 do 1. ledna 2014
bude Obecní úřad Maletín pro veřejnost uzavřen.

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.

Zprávy z kopané

Podzim 2013

Fotbalový klub Maletín hrál v letošním roce přebor olomouckého kraje 1.B třídu skupinu B.
V našem týmu se objevili všichni odchovanci našeho klubu-Havlík Pavel a Luboš,Beran
Daniel a Marek,Michalčak Milan a Lukáš,Pagáč Radek v záloze máme ještě Adama
Seböka.Dále hráli naši kmenoví hráči Gallo Laďa,Plančar Jakub.Zbytek týmu doplnili hráči
z okolních klubů. Podzimní část jsme začali zápasem ve Velkém Týnci a po nevyužitých
šancích jsme remizovali 1:1.První goĺ podzimu dal Beran Dan.Druhý zápas jsme hráli doma a
přijel Slavonín.Góly dali Beran Dan,Nevrlý Jarda,Masopust Aleš2x.Další zápas byl ve
Hvozdě-nováček soutěže.Vyhráli jsme 7:1 a góly dali 2xMichalčák Milan ,2x Michalčák
Lukáš,2xMasopust Aleš,Chudáček Martin.Pak jsme jeli do Kožušan vesměs to jsou oddíly
okolo Olomouce.Porazily jsme je 6:3 dva góly Novotný Michal,dále Masopust Aleš 2x,Beran
Dan,Michalčak Milan.7.září v sobotu k nám přijelo mužstvo Červenky a měli jsme jim co
vracet,když nás porazily jednou 6:3.Naši se nenechali zaskočit a kanonádou je porazili
7:1.Branky dali 4xMasopust ,Michal Novotný,Luboš Havlík a Martin Chudáček.Po téhle
výhře jsme se usadili na špici tabulky.Přijel k nám další silný mančaft z Velké Bystřice a hráči
Maletína je porazily 3:1,branky dali,Aleš Masopust,Daniel Obšil,Jarda Nevrlý.Na další zápas
jsme jeli do Haňovic.Velice těžký zápas v Haňovicích a Maletín vyhrál 2:1,střelci branek byli
Masopust a Chudáček.Následující zápas se odehrál v Maletíně přijeli borci z Doloplazů.Naši
hráči nepodcenili soupeře a brankami D.Obšila 2x,Lukáše Michalčáka,Milana Michalčáka a
Jakuba Plančara jsme přesvědčivě vyhráli 5:2. Na další zápas jsme vyjeli do Dubicka,s kterým
jsme dlouho nehráli a taky jsme měli co vracet.Naši borci jídali nadílku jako kdyby byly
hody.Na našem vítězství 8:2 se podíleli 3x Beran Dan,Dan Obšil,2xLukáš Michalčák ,Milan
Michalčák,Lukáš Hajtmar(brankář z penalty).Další zápas jsme hráli doma a přijela Lesnice.V
domácím prostředí za podpory skvělých fanoušků jsme vyhráli 6:2.Branky dali-2xMasopust
,Milan Michalčák,2xHavlík Pavel Jarda Nevrlý.Další kolo nás zavedlo do Zvole.Nováček
soutěže,který se drží zdatně však neměl proti Maletínu šanci a prohráli 3:0,branky dali-Milan
Michalčák 2x,Dan Beran.Zápas,který následoval byl s dalším nováčkem a to Babicemi od
Šternberka.V domácím prostředí Maletín exceloval a poločas 4:0 ukolíbal trénera a ten střídal
hned v poločase a najednou to bylo 4:4.Potom vzal na sebe zodpovědnost Lukáš Michalčák a
rozhodl zápas.Branky za nás dávali- 2xLukáš Michalčák ,Milan Michalčák ,Aleš Masopust a
Dan Beran.Poučeni ze zápasu jsme odehráli další zápas doma s Velkým Týncem a vyhráli
jsme přesvědčivě 8:0.Branky dávali-3xMasopust ,Milan Michalčák,Luboš Havlík,Pavel
Havlík,Dan Beran.Na poslední zápas podzimní sezóny jsme jeli do Slavonína,který je hned
druhý za náma.Po velké bitvě a celkové podzimní únavě mužstva jsme uhráli remízu
3:3.Branky dali-2xMasopust Aleš ,Michalčák Lukáš 1x.Vyhráli jsme 1.B třídu olomouckého
kraje s náskokem 6 bodů a se skórem 71:24.V celostátní soutěži o nejofenzivnější tým jsme
nastříleli nejvíce branek a umístili jsme se na druhém místě.Pro náš klub je to nejlepší
dosažený výsledek v dosavadní existenci,na což jsme patřičně hrdi.Na těchto výsledcích se
podíleli tito hráči:Masopust Aleš,Beran Dan,Beran Marek,Michalčák Milan,Michalčák
Lukáš,Havlík Pavel,Havlík Luboš,Gallo Ladislav,Plančar Jakub,Novotný Michal,Nevrlý
Jarda,Obšil Dan,Hajtmar Lukáš,Pagáč Radek,Chudáček Martin,Havlíček Jakub,Rattay
Libor,Sebök Adam.Hráče zdravotně a masérsky hlídal Rudolf Petr.Tréneři Surý
Miroslav,Machala Marek,Havlík Petr,Beran Marek a manažer týmu Michalčák Tonda.
Zázemí při domácích zápasech a přípravu občerstvení zajišťovaly Nátěstová
Štěpánka,Stražická Iva,Beranová Zuzka,Michalčáková Iveta.Velký dík patří našim

fanouškům,které nám závidí nejeden mančaft, hlavně bubeník Zatloukal Jan, Sebök Adam,
Šebesta Petr,Němec Luděk,Zigal Petr a samozřejmě- Pajk.Makrely nám připravovali Beran
Marek st.,Němec Václav a Kvasničák Zdenek.Přípravu areálu pro zápasy zajišťovali
Michalčák Milan,Beran Marek,Beran Dan,Havlík Luboš ,Havlík Pavel a Pagáč Radek.Hřiště
pro nás sekali a hnojili Šoupal Ladislav aFlášar Miroslav.Celý tento kolektiv dirigoval a
pomáhal vést předseda Michalčak Milan .
Všechny dosažené výsledky jsou také díky našim sponzorům a obecnímu úřadu Maletín.
Největšími sponzory jsou Tesařství a pokrývačství Michalčák,Řeznictví a uzenářství
Mgr.František Keprt,OÚ Maletín,Olomoucký kraj,Klempířství Zatloukal Jan,Rudolf Petr,další
firmy s příjemnými sponzorskými dary.
Všem,kteří se podílely na výborných výsledcích kopané v obci patří velké poděkování .
Jménem výboru TJ Maletín předseda Michalčak Milan
Další informace na „Olomoucký kraj 1B tř.sk.B“ ,
isport.blesk.cz/cesky-fotbal/nejofenzivnejsi-tym
www.fc-maletin.cz

Vážení spoluobčané,
dovolte mi , abych jménem sdružení „Maletínské maminky „ poděkovala všem
spoluobčanům a spolkům , kteří nám ochotně pomáhají,především srdečně děkuji LD Háj za
to,že nám již třetím rokem věnovaly krásný vánoční stromeček na Mikulášskou nadílku.
Také chci poděkovat manželům Jaškovým,kteří nám již třetím rokem zapůjčily povoz
pro našeho Mikuláše a čerty.Také musím poděkovat pí. Šoupalové,která vždy ochotně
pomůže nebo poradí,když potřebuji nějakou pomoc a radu.
Ráda bych také poděkovala všem,kteří nám ochotně a nezištně pomáhaly a pomáhají
na různých akcích. Zuzka Beranová, Petr Zatloukal,Šárka Kotrlá, Petr Zigal,Jiří Svozil,Petr
Šebesta,Jan Zatloukal,Luděk Němec,Petr Urbánek a další.
Na závěr chci popřát všem spoluobčanům šťastné a veselé vánoce a do nového roku
2014 všem hodně zdraví,štěstí a lásky.
Jitřenka Šebestová

Poděkování našich hasičů
Naši hasiči děkují všem spoluobčanům za podporu, spolupráci a přízeň během
letošního roku. Zároveň si dovolují popřát hezké prožití vánočních svátků a hodně štěstí,
zdraví, osobní pohody a spokojenosti do dalšího roku 2014.

Tříkrálová sbírka
Dne 4. ledna 2014 se v Maletíně uskuteční již tradiční
Tříkrálová sbírka. Malé koledníky budou doprovázet
Petr a Žaneta Urbánkovi.

Vážení spoluobčané,
nadešel čas vánoční, čas lásky, porozumění a odpouštění. Lidé mají v tento čas k sobě blíž
a vítají ta krátké zastavení s oslavou zrodu života a návratu slunce.
Touto cestou Vám všem přeji, aby je mohli strávit v kruhu svých rodin a přátel, v klidné
atmosféře plné lásky a porozumění.
Jménem svým a i jménem všech zastupitelů přeji Vám všem pevné zdraví, klid a mír
v rodinném soužití, trošku štěstí a plnou náruč lásky.
Jiří Flášar, starosta obce Maletín

Termíny svozu komunálního odpadu
pondělí 30. prosince 2013, 13. a 27. ledna 2014
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

