MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 30. 1. 2014 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 1, ročník 20, leden 2014
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27. 1. 2014

Zastupitelstvo schválilo:
1. program dnešního zasedání včetně doplňujících bodů
2. Zápis a usnesení ze dne 16. 12. 2013
3. Inventarizační zprávu majetků a závazků k datu 31. 12. 2013
4. Prodej 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 pro manžele Miloslav Hrdý a Marie Hrdá, Pod Chlumem
1535, Choceň
5. Smlouva o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro
spotřebu elektrické energie a zemního plynu s firmou Energie pod kontrolou, obecně
prospěšná společnost, Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín, IČ: 29283272. a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
6. Záměr prodeje pozemku č. 408/1 k. ú. Starý Maletín – část dle mapky za cenu
35,- Kč/ m2 za podmínky oddělení části pro dopravní přístup na pozemky 159/1 a
407/1 anebo zřízení obslužnosti na výše uvedené pozemky. Dále zastupitelstvo
schvaluje převod pozemku č. 159/ do majetku obce a pověřuje starostu dalším
jednáním o převodu
7. záměr pronájmu pozemků v k. ú. Starý Maletín a to parcely: 58, 710, 707, 705, 91/1,
712/1, 694/1, 2263/1, 2263/2, 2316/2, 2316/4, 1031/1, 1087, 2324, 1029, 2356/2,
2365/4, 1149/1, 2359/1, 1190/2, 1200/3, 2347/2, 1094/1, 903.
8. Odměny pro neuvolněné zastupitele obce dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. dle bodu č.
12) zápisu
9. Dohoda o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost veřejnou linkovou autobusovou
dopravou na rok 2014 mezi obcí Maletín a městem Mohelnice na částku 80.078,80 Kč.
10. Nabídku Ing. arch.Tomáše Kodeta, Sokolská 4, 796 01 Prostějov, IČ: 74606476 na
vyhotovení nového územního plánu obce Maletín za nabídkovou cenu 170.000,- Kč
11. Smlouvu o zřízení služebnosti stezky a cesty k nově vzniklým pozemkům parcela č.
423/8 a pozemku 1019/9 k. ú. Starý Maletín ve prospěch panujícího nově vzniklého
pozemku p. č. 1013/7 k. ú. Starý Maletín. Geometrické plány č. 541-57/2013
vyhotovený Jitkou Deutschovou a dále geometrický plán č. 550-554/2013 vyhotovený
Jitkou Deutschovou jsou přílohou smlouvy a pověřují starostu podpisem smlouvy.
12. Podání žádosti o dotaci na vybudování dětského hřiště na zahradě MŠ. Dotace je
z ministerstva pro místní rozvoj, podpora obnovy a rozvoje venkova
13. Zpracování žádosti firmou LAG Podralsko, Malá 168, Mimoň za částku 1.000,- Kč,
v případě získání dotace, doplatek ve výši 3.000,- Kč.
14. Záměr pronájmu pozemku parcela č. 380 k. ú. Starý Maletín za cenu 5,- Kč/ m2

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. Rozpočtovou změnu č. 13/2013 schválenou v kompetenci starosty obce
2. Postup případných žádostí o dotace na územní plán a na akci „Rekonstrukce budovy
ZŠ“ – dle bodu 6) zápisu
3. Ukončení pracovního poměru p. uklizečky k datu 28. 2. 2014
4. Konání pracovního zasedání dne 5. 2. 2014 v zasedací místnosti OÚ V 16:00 hod.
Zastupitelstvo uložilo:
1. Starostovi a místostarostovi pokračovat ve věci podání žádostí o dotace na plánované
akce – dle bodu 6) zápisu
2. Pokračovat v dokončení uzavření kupních smluv pro jednotlivé zájemce o koupi
pozemků - starosta
3. Uveřejnit schválené záměry prodeje pozemků – starosta
4. Starostovi a místostarostovi jednání s firmou LAG Podralsko ve věci podání žádosti
dle bodu 16) zápisu

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

Místní knihovna a Maletínské maminky, o. s. zvou malé čtenáře na
zábavné povídání o knížkách. Besídka se koná ve středu 26.2.2014
od 16°° hod. v maletínské knihovně.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

UPOZORNĚNÍ

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve středu 12. 2. 2014 od 16°° hod. zveme všechny
šikovné děti na Obecní úřad (do místnosti bývalého
kadeřnictví), kde pod vedením pí. Flášarové a pí. Pluháčkové
začíná výtvarný kroužek. Kdo bude chtít, může se přihlásit a
něco hezkého si vyrobit.

Výzva občanům a vlastníkům pozemků v katastru obce Maletín
Obec Maletín připravuje nový aktualizovaný územní plán, proto vyzýváme všechny občany a
vlastníky pozemků, kteří mají nějaké individuální požadavky k územnímu plánu, aby je
zaslali v písemné formě do 24. 2. 2014 do 15:00 hod. na adresu:
Obecní úřad Maletín, Starý Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh
Vaše požadavky budou předběžně projednány v zastupitelstvu obce a budou sloužit jako
podklad pro vypracování zadání územního plánu.
V průběhu administrace územního plánu bude možné ještě požadavky upřesnit nebo doplnit.
Tato výzva je pro předběžný průzkum, další kroky budou sdělovány přes oficiální úřední
desku a webové stránky obce.
Podněty, které obec doposud obdržela, budou zařazeny do zpracování návrhu zadání
územního plánu
(Máte možnost ověření již podaných podnětů a jejich zařazení do návrhu přímo na OÚ
Maletín - pro vaši jistotu).
Jiří Flášar, starosta obce

!!!!!!!!!!!!! UPOZORNĚNÍ !!!!!!!!!!!!!
Poplatky za odpady
Upozorňujeme občany, že je možno platit poplatky za odpady za I. pololetí 2014. Výše poplatku
pro 1 osobu činí 230,-Kč. Poplatek je splatný do 31. března 2014.
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.

Poplatky za psy
Poplatek je splatný jednorázově do 31. 3. 2014.
Sazba poplatku činí:
1. za psa chovaného v rodinném domku
2. za druhého a každého dalšího psa
3. za psa chovaného v domě se 2 a více byty do 6 bytů
4. za druhého a každého dalšího psa
5. za psa chovaného v domě se 7 a více byty
6. za druhého a každého dalšího psa
7. za psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního,
starobního nebo vdovského důchodu
8. za druhého a každého dalšího psa

70,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
150,- Kč
150,- Kč
200,- Kč
50,- Kč
100,- Kč

Rovněž je možno platit do pokladny OÚ nebo bezhotovostně s uvedením příslušného variabilního
symbolu.

Firma Stavokom Vladimír Harastej a Kominictví Daniel
Nehyba nabízí veškeré odborné kominické práce podle nařízení vlády 91/2010
( kontrolu spalinové cesty, čištění komínů, vložkování komínů a měření emisí).
Zájemci se mohou nahlásit na Obecní úřad, nebo volat na číslo 773 580 830.

Tříkrálová sbírka
Dne 3. ledna 2014 se v Maletíně uskutečnila již tradiční
Tříkrálová sbírka pod vedením Žanety a Petra Urbánkových.
Celkem se vykoledovalo 7220,-Kč, z toho první skupina vykoledovala 4702,-Kč a
druhá 2518,-Kč.
Je proto namístě touto cestou vyjádřit tisíceré díky malým koledníkům a hlavně
manželům Urbánkovým, kteří obětavě a nezištně věnovali svůj čas této záslužné
činnosti. A v neposlední řadě i občanům maletínským, kteří i přes současnou
ekonomickou situaci dokázali oželet finanční prostředky z rodinného rozpočtu
pro pomoc těm nejpotřebnějším.

Termíny svozu komunálního odpadu
pondělí 10. a 24. února, 10. března 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

