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Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 2. 7. 2014 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 5, ročník 20, červenec 2014
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 30. 6. 2014

Zastupitelstvo schválilo:
1. program dnešního zasedání včetně doplňujících bodů
2. zápis a usnesení ze dne 4. 6. 2014
3. prodej pozemku parcela č. 36/1 – část oddělená GPL, k. ú. Javoří u Maletína za cenu
35,- Kč za 1 m2 pro manžele Jelínkovi, Javoří č. p. 23, 789 01 Zábřeh.
4. prodej pozemku parcela č. 2196/20 – část oddělena GPL, k. ú. Starý Maletín pro
Martinu Klusákovou, 17. listopadu 1327/7, 787 01 Šumperk, za cenu 35,- Kč za 1 m2.
5. rozpočtové opatření č. 4/2014
6. rozpočtový výhled obce Maletín na období 2014 – 2018
7. bezúplatný převod nemovitostí v k. ú. Starý Maletín a to pozemku parcela č. 2272/1ostatní plochu o výměře 180 m2 z majetku obce Maletín do vlastnictví Olomouckého
kraje do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, p. o.
8. zařazení správního území obce Maletín do územní působnosti MAS Mohelnicko, o. s.
na období 2014 – 2020
9. prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 Maletín č. 94 o 6 měsíců, tj. do 31. 12. 2014
10. smlouvu Jiřího Štýbnara, Čajkovského 86/3, 779 00 Olomouc, IČ: 18065597 na
poskytování služeb koordinátora BOZP na staveništi s nabídkovou cenou 7.000,- +
DPH měsíčně po dobu provádění stavebně montážních prací
11. postup v souladu s bodem 7) zápisu – týká se akce „Rekonstrukce budovy základní
školy Maletín“
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. výsledek jednání s vlastníky pozemku p. č. 1391/1 a 1391/2 k. ú. Starý Maletín a obcí
Maletín – odkup lesních pozemků
2. postup prací na akci „Rekonstrukce budovy základní školy Maletín“
Zastupitelstvo uložilo:
1. Starostovi pokračovat v dokončení uzavření kupních smluv

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

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

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

Mikroregion Mohelnicko
Dne 14.6 2014 v obci Palonín se uskutečnil XIII. ročník dne Mikroregionu Mohelnicko.
V obecním stánku byla možnost ke zhlédnutí výstava výrobků a předmětů některých našich
občanů a podnikatelů Maletína.
Touto cestou bych ráda poděkovala všem těm, kteří ve svém volném čase pomohli a
reprezentovali naši obec.

Šachový turnaj:
o p. Kuchař Marek

Pečení zákusků a občerstvení:
o sl. Pagáčová Martina
o pí. Poulíčková Alena
o pí. Klemšová Zuzana

Organizační záležitosti:
o
o
o
o

p. Pyšný Oldřich
p. Havlíček Stanislav
p. Sebök Adam
p. Kuchař Marek
Zuzana Klemšová
kulturní referent

UPOZORNĚNÍ – REKONSTRUKCE BUDOVY
ŠKOLY
Obec Maletín započala s rekonstrukcí budovy místní školy.
V souvislosti s probíhajícími pracemi žádáme všechny a hlavně děti, aby
věnovali zvýšenou pozornost při procházení okolo staveniště, které je označeno
barevnou páskou.
Tímto bychom chtěli snížit riziko úrazu či jiné nehody na nejnižší míru.
Děkujeme za pochopení.
Jiří Flášar
starosta obce

Termíny svozu komunálního odpadu
pondělí 14., 28. července,
11., 25. srpna a 8. září 2014
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