MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 27. 2. 2014 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 2, ročník 20, únor 2014
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 24. 2. 2014

Zastupitelstvo schválilo:
1. program dnešního zasedání
2. Zápis a usnesení ze dne 27. 1. 2014
3. Rozpočet obce Maletín pro rok 2014 takto:
Celkové příjmy
7.076.700,- Kč
Financování
-530.043,- Kč
Celkové zdroje ve výši
6.546.657,- Kč
Běžné výdaje ve výši
5.608.444,- Kč
Kapitálové výdaje ve výši
938.213,- Kč
Celkové výdaje rozpočtu
6.546.657,- Kč
V rozpočtu jsou schváleny neinvestiční příspěvky pro spolky obce, TJ Maletín
40 tis. Kč, SROM Maletín 15 tis. Kč, Maletínské maminky 15 tis. Kč, MS Hubert
Maletín 10 tis. Kč, SDH Maletín 30 tis. Kč, dále příspěvek vlastní příspěvkové
organizaci ZŠ a MŠ Maletín ve výši 650 tis. Kč. Součástí rozpočtu je i sociální fond
ve výši 38.233,- Kč v příjmech i výdajích.
4. Text dohod pro neinvestiční příspěvky pro spolky obce Maletín - dle bodu 5) zápisu
5. Podání žádosti na akci „Rekonstrukce budovy školy I. etapa“ z POV 2014, oblast
podpory č. 1
6. Prodej 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
pro manžele Milan a Iveta Michalčákovi, Starý Maletín č. 24, manžele Antonín a
Oldřiška Michalčákovi, U Hřiště 7, 789 85 Mohelnice. Pozemek bude nutné oddělit
GPL dle bodu č. 7) zápisu
7. Pacht 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 pro Ing. Jaroslava Frýborta, Zátiší
462, 798 21 Bedihošť, IČ: 4235024, celkové nájemné činí 8.592,- Kč. Dále schvalují
znění pachtovní smlouvy a pověřují p. starostu podpisem smlouvy
8. Pacht pozemku parcela č. 380 - výměra 100 m2 k. ú. Starý Maletín za cenu 5,- Kč/ m2
pro paní B. V. Neumannovou, Starý Maletín č. 13 – dle bodu 9) zápisu
9. Firmu TIMORIS Projekt a.s., Holická 1173/49a, 779 00 Olomouc, IČ: 27826040
včetně obchodních podmínek a smlouvy č. 14015-08 na zpracování žádosti na akci
„Rekonstrukce budovy školy I. etapa“ s nabídkovou cenou 20.000,- Kč – dále dle bodu
11) zápisu. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
10. Zaměstnání 4 pracovníků na veřejně prospěšné práce v obci pro rok 2014 dle nabídky
uchazečů ÚP Mohelnice

11. Ukončení zpracování změny č. 1 ÚPD a schvaluje návrh zadání ÚP dle obsahu původní
změny č. 1 + předložené žádosti s tím, že pokud některá z žádostí bude vyjmuta jako
neoprávněná z důvodu vyšší správní moci, tak zbývající návrhy budou platné.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. Poskytnutí dotace TJ Maletín v souvislosti s oslavou 30. výročí založení spolku
formou rozpočtového opatření
2. Zhodnocení podání žádostí POV 2014 oblast podpory č. 1 a 2
3. Nástup uklizečky s datem 3. 3. 2014 dle bodu 15) zápisu
4. Zprávu o činnosti knihovny Maletín za rok 2013
Zastupitelstvo uložilo:
1. Pokračovat v dokončení uzavření kupních smluv pro jednotlivé zájemce o koupi
pozemků - starosta

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

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

Termíny svozu komunálního odpadu
pondělí 10. a 24. 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

