MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 10. 6. 2014 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 4, ročník 20, červen 2014
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 12. 5. 2014

Zastupitelstvo schválilo:
1. Program zasedání včetně doplňujících bodů
2. Návrh zvolit do funkce člena dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení
Šumperk za obec Maletín ing. Petra Pospěcha
3. Podání žádosti na projekt ze Státního fondu životního prostředí podle pravidel
Operačního programu životního prostředí, Prioritní osy 2, oblast podpory 2.1.
pro projekt „Snížení imisní zátěže obce Maletín“
4. Firmu TIMORIS Projekt Olomouc jako zpracovatele žádosti a podání žádosti včetně
organizace výběrového řízení. Nabídková cena činí 3 % z celkové částky projektu pro
projekt „Snížení imisní zátěže obce Maletín“ a zároveň pověřují starostu podpisem
smlouvy
5. Opětovně smlouvu č. 14504-01 včetně přílohy č. 12 s firmou TIMORIS Projekt
Olomouc a.s. a pověřují starostu podpisem smlouvy
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. Podání žádosti na akci „Rekonstrukce budovy školy Maletín“ z programu OPŽP
Zastupitelstvo uložilo:
1. Starostovi a místostarostovi další jednání s firmou TIMORIS Projekt směřující
k podání žádosti na akci „Snížení emisní zátěže obce“
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 4. 6. 2014

Zastupitelstvo schválilo:
1. Program dnešního zasedání včetně doplňujících bodů
2. Zápis a usnesení ze dne 9. 4. a 12. 5. 2014
3. Firmu Experior s. r. o. Říční 114, 789 91 Štíty, IČ 28577132 s nabídkovou cenou
3.039.481,- Kč jako vítěznou firmu na zakázku „Rekonstrukce budovy základní školy
Maletín“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy po lhůtě stanovené na odvolání
4. Stanovuje 9 členů zastupitelstva obce Maletín pro volební období 2014 – 2018
5. Podání žádosti o úvěr na zajištění akce „Rekonstrukce budovy základní školy“ ve výši
4.000.000,- Kč u Komerční banky Zábřeh
6. Uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru od KB Šumperk ve výši 4.000.000,- Kč
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
7. Prodej pozemku parcela č. 1281 k. ú. Starý Maletín o výměře 207 m2 za nabídkovou
cenu 15,- Kč za 1 m2 pro Martina Tilla, Starý Maletín č. 133, 789 01 Zábřeh

8. Prodej části pozemku parcela č. 408/1 k. ú. Starý Maletín – část vyznačena v mapce
po oddělení GPL dle „Pravidel pro prodej pozemku v majetku obce Maletín pro účel
výstavby rodinných domů“. Navržená cena činí 10,- Kč/m2 pro manžele Kotrlé, Starý
Maletín č. 27, 789 01 Zábřeh
9. Prodej 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 pro Ladislava Krejzka, Staré Město 303
10. Prodej 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 činí nabídková cena 48,- Kč/ m2 pro manžele Nagyvathyovi, Starý Maletín
143, 789 01 Zábřeh.
11. Bezúplatný převod pozemku p. č. 2169 k. ú. Starý Maletín, obec nemá zájem o
úplatný převod tohoto pozemku za cenu v místě a čase obvyklou
12. Záměr prodeje části pozemku parcela č. 36/1 k. ú. Javoří u Maletína – dle zákresu
v mapce za cenu 35,- Kč za 1 m2
13. Směnu pozemku parcela č. 2427/7 k. ú. Starý Maletín o výměře 1.062 m2 ve
vlastnictví obce za cenu 2.517,- Kč za pozemek označený p. č. 2192/6 k. ú. Starý
Maletín o výměře 559 m2 ve vlastnictví Michala Lisého, Svojanov 13, 571 01 Borušov
za cenu 2.517,- Kč
14. Rozpočtové opatření č. 2/2014
15. Cenovou nabídku firmy MSS – projekt s. r. o. Vsetín, IČ: 26849836 na prodloužení
územního rozhodnutí na akci „Splašková kanalizace a ČOV Maletín“ za nabídkovou
cenu 18.150,- Kč s DPH a pověřuje starostu podpisem dohody
16. Zastavení podání žádosti o dotaci na zametací vůz na projekt „Snížení imisní zátěže
obce Maletín“
17. Začlenění 3 hrobových míst do majetku obce v souladu s oznámením o nálezu
opuštěných hrobových míst
18. Záměr prodeje pozemku parcela č. 2196/20 – části, k. ú. Starý Maletín, dle zákresu
v mapce
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. Zápis z členské schůze LD Háj Maletín ze dne 27. 3. 2014
2. Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Mohelnice za rok 2013 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
3. Zprávu o kontrole provedené kontrolním výborem dne 14. 4. 2014
4. Nabídku obci Maletín na odkup pozemků p. č. 1391/1 a 1391/2 k. ú. Starý Maletín
za cenu dle znaleckého posudku
Zastupitelstvo uložilo:
1. Starostovi jednání s vlastníky pozemků p. č. 13191/1 a 1391/2 ohledně předložení
znaleckého posudku, jednání o ceně. O výsledku bude informovat zastupitele
na nejbližší schůzi
2. Starostovi pokračovat v dokončení uzavření kupních smluv, směnné smlouvy

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

7:00 hod.

odjezd od OÚ Maletín

10:00 – 12:30 hod.

Prohlídka zámku Lednice a skleníku u zámku

12:30 hod.

Valtice - oběd

15:30 hod.

prohlídka zámku Valtice

Kolem 17. hodiny

odjezd domů

Návrat domů je počítán kolem 19:00 hodiny

Cena zájezdu: 220,- Kč (v ceně je zahrnuto vstupné do zámků,
skleníku. Ve Valticích je objednán jednotný oběd v ceně 120,- Kč,
který si hradí každý účastník sám přímo na místě včetně pití).
Zájemci se mohou hlásit v kanceláři OÚ Maletín u p. Šoupalové.

Provoz knihovny a internetu
Pondělí a středa:

16.00 – 18.00 hodin

Přes prázdniny bude knihovna uzavřena, přístup k internetu bude možný
na požádání u paní Šoupalové.

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

Termín pedikúry
Upozorňujeme zájemce o služby p. Hamplové v oblasti pedikúry, že termín těchto
služeb je 17. července 2014 – čtvrtek.

Termíny svozu komunálního odpadu
pondělí 16., 30. června, 14., 28. července,
11., 25. srpna a 8. září 2014
Maletínský zpravodaj vydává Obecní úřad Maletín, redakční uzávěrka je do konce předchozího měsíce.
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