MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 16. 4. 2014 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 3, ročník 20, duben 2014
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 9. 4. 2014

Zastupitelstvo schválilo:
1. Program dnešního zasedání včetně doplňujících bodů
2. Zápis a usnesení ze dne 24. 2. 2014
3. Přijetí příspěvku Olomouckého kraje dle článku II. odst. 1 Smlouvy dle pravidel pro poskytnutí
příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení
4. Spolufinancování obce ve výši minimálně 60 % celkových nákladů na účel, dle čl. II. odst.
Smlouvy dle bodu 6) zápisu
5. Znění Smlouvy o poskytnutí příspěvku uzavřenou mezi Olomouckým krajem a obcí Maletín –
dle bodu 6) zápisu
6. Poskytnutí daru ve výši 2.000,- Kč na zřízení 61. českého babyboxu ve Svitavách a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
7. Převod pozemků z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Maletín a to pozemků p.
č. 802/13 ost. plocha o výměře 6 m2, p. č. 802/20 orná o výměře 6 m2,
p. č. 802/23 ost. plocha o výměře 19 m2,p. č. 802/25 orná, o výměře 46 m2,
p. č. 802/26 ost. pl. o výměře 12 m2
8. Revokaci usnesení č. 38 ze dne 24. 2. 2014 dle bodu 6) usnesení
9. Revokaci usnesení č. 26 ze dne 24. 2. 212 bod 17) usnesení
10. Prodej pozemku parcela č. 408/6 k. ú. Starý Maletín dle „Pravidel pro prodej pozemků
v majetku obce Maletín pro účel výstavby rodinných domů“. Kupující Lenka Nevtipová, bytem
Kosmonautů 4, 789 01 Zábřeh. Kupní cena činí 10,- Kč za 1 m2
11. Záměr prodeje pozemku parcela č. 1281 k. ú. Starý Maletín o výměře 207 m2 za nabídkovou
cenu 15,- Kč za 1 m2
12. Záměr prodeje části pozemku parcela č. 408/1 k. ú. Starý Maletín – část vyznačena v mapce po
oddělení GPL a zpřístupnění k pozemků navazujícím na tuto parcelu. V žádosti o prodej
pozemku je uveden důvod výstavba rodinného domu, záměr a následný prodej bude tedy dle
„Pravidel pro prodej pozemku v majetku obce Maletín pro účel výstavby rodinných domů“.
Navržená cena činí 10,- Kč/m2.
13. Projednání závěrečného účtu obce Maletín za rok 2013 se uzavírá vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením a to bez výhrad
14. Účetní závěrku včetně výsledků hospodaření obce Maletín za účetní období 2013 sestavenou
ke dni 31. 12. 2013
15. Účetní závěrku příspěvkové organizace sestavenou ke dni 31. 12. 2013, dále schvalují
rozdělení výsledku hospodaření – přebytek ve výši 21.213,- Kč – převod do investičního fondu
16. Přijetí daru ve výši 10.000,- Kč, dar bude použit na výdaje spojené s pořádáním zájezdu pro
seniory obce Maletín
17. Záměr prodeje pozemků parcela č. stav. 321 o výměře 206 m2, č. parcely stav. 322 o výměře
206 m2 a parcely č. 1431/1 o výměře 1.493 m2 – všechny v k. ú. Starý Maletín. Nabídková cena
činí 35,- Kč /m2.
18. Záměr prodeje pozemků – části, a to: parcela č. 2197, 2170 a 2171, všechny v k. ú. Starý
Maletín. Nabídková cena činí u pozemku parcela č. 2197 15,- Kč/ m2, u pozemku č. 2170 2171
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činí nabídková cena 48,- Kč/ m2 (výše ceny vychází z kupní ceny, kterou zaplatila obec).
Pozemky bude nutné geometricky oddělit.
Pořízení nového energetického štítku ve výši 26.000,- Kč včetně DPH na budovu základní
školy
Variantu rekonstrukce budovy školy – nová střecha včetně krytiny, výměna oken, nová fasáda,
přičemž budou realizovány úspory v tom, že střecha bude snížena o 1,2 m, změna krytiny za
levnější, dodávku vlastního řeziva přes LD Háj Maletín. Dodávka řeziva od LD Háj Maletín –
náklady budou odečteny z celkového nájmu. Celkové náklady akce cca 3,6 mil. Kč bez DPH
Změnu projektové dokumentace od ing. arch. Tempíra na snížení střechy s nákladem 16.000,Kč bez DPH na budovu základní školy
Podání mimořádné žádosti na Olomoucký kraj v rámci POV 2014. Původní žádost bude
přepracována na opravu střechy s požadavkem dotace 300. tis. Kč
Podání žádosti z OPŽP, osa 3 na akci „Rekonstrukce budovy základní školy Maletín“ a
ukládají starostovi a místostarostovi připravit záměr dle podmínek poskytovatele dotace
Nabídku firmy TIMORIS projekt Olomouc na komplexní služby v oblasti čerpání dotace
z Operačního programu životní prostředí včetně cenové nabídky na akci „Rekonstrukce budovy
základní školy Maletín“ a pověřují starostu podpisem smlouvy
Výběrovou komisi ve složení: 2 členové z firmy TIMORIS projekt, dále bude členem komise
p. starosta Jiří Flášar a předsedové výboru p. Jan Říha a Aloisie Nagyvathyová. Jako náhradníci
budou: Oldřich Pyšný, Milada Bezděková, Miroslav Flášar dle bodu 21) zápisu
Zadávací podmínky výběrového řízení firmou TIMORIS projekt na akci „Rekonstrukce
budovy základní školy Maletín“, hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena a termín
dokončení - zahájení 16. 6. 2014 – dokončení 31. 8. 2014 včetně kolaudace

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 1/2014 schválené v kompetenci starosty
2. Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku č. 1013/7 a zřízení sjezdu na parcelách 1013/9 a
423/8 k. ú. Starý Maletín – dle bodu 5) zápisu
3. Odstoupení od koupě pozemku p. č. 408/1 část k. ú. Starý Maletín p. Ivety Michalčákové,
Maletín č. 24
4. Odstoupení od koupě pozemku p. č. 481/6 k. ú. Starý Maletín manželů Adamcových
Maleítn č. 36
5. Připomínku ohledně srážky na komunikaci – dle diskuze
Zastupitelstvo uložilo:
1. Starostovi upozornění stavebníka na úpravu terénu v souvislosti se smlouvou o právu provést
stavbu
2. Starostovi jednat s KB o poskytnutí úvěru na akci „Rekonstrukce budovy základní školy
Maletín“
3. Starostovi a místostarostovi připravit záměr dle podmínek poskytovatele dotace dle bodu 21)
zápisu
Zastupitelstvo neschválilo:
1. Záměr prodeje pozemku parcela č. 36/1 – část k. ú. Javoří u Maletína

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

Milé maminky, babičky,
přijměte pozvání na oslavu Svátku matek, která se bude konat v sobotu
17. května 2014 v KD Maletín, začátek ve 14:00 hodin.
Děti z mateřské a základní školy si pro vás připravily básničky, písničky, přijďte
prožít hezké chvilky se svými dítkami, vnoučátky.
Bezděková Milada
předsedkyně výboru pro občanské záležitosti

!!!!!!!!!!!!! UPOZORNĚNÍ !!!!!!!!!!!!!
Upozorňujeme uživatele dětského hřiště a víceúčelového
areálu na zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty do tohoto prostoru a
bezprostředního okolí hřiště a pískoviště.
Dále žádáme rodiče, aby vždy zakrývali pískoviště pro děti při svém odchodu
z areálu dětského hřiště.

Očkování psů
MVDr. Šebesta informuje, že očkování psů se uskuteční
v sobotu 10. května 2014 ve 14:00 hodin u budovy OÚ Maletín.

Termín pedikúry
Upozorňujeme zájemce o služby p. Hamplové v oblasti pedikúry, že termín těchto
služeb je 24. dubna 2014 – čtvrtek.

Občanské sdružení 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)


nepoškozené







Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší funkční elektrospotřebiče

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických
důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne: od 22. 4. 2014 – 24. 4. 2014
čas:

během dne

místo: budova OÚ Maletín,přízemí

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

SDH Maletín pořádá – Sběr starého železa
Máte doma staré železo? Nevíte co s ním? Udělejte dobrý skutek.
Kdy : V sobotu 26.4.2014
V kolik : od 08,00 hod.
Vaše staré železo vyskládejte v sobotu před Váš dům na viditelné
místo, my si ho odvezeme. Se starým železem Vám pomůžeme.
Udělejte dobrou věc pro sebe, Váš sbor hasičů a životní prostředí .
Děkujeme SDH Maletín

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU,
ELEKTROZAŘÍZENÍ
Obec Maletín ve dnech od 17. května do 22. května 2014 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 21. dubna, 5. a 19. května, 2. června 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

