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

Číslo 6, ročník 20, září 2014
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 22. 9. 2014

Zastupitelstvo schválilo:
1. program dnešního zasedání včetně doplňujících bodů
2. zápis a usnesení ze dne 30. 6. 2014
3. poskytnutí bezúročné půjčky fyzické osobě dle bodu 4) zápisu
4. rozpočtové opatření č. 6/2014
5. rozdílové rozpočty a konečné vyúčtování na akci „Rekonstrukce budovy základní školy
Maletín“
6. smlouvu o dílo č. 25/2014 s firmou Experior Štíty, Říční 114, IČ: 28577132 - cena díla
bez DPH 65.715,20 Kč, DPH 13.800.19 Kč, celková cena s DPH 79.515,39 Kč a
pověřuje starostu podpisem smlouvy
7. záměr prodeje pozemku č. 53/3 k.ú. Javoří u Maletína, výměra pozemku je 119 m2,
navržená prodejní cena 35,- Kč za 1 m2
8. bezúplatný převod nemovitostí v k. ú. Starý Maletín a to pozemku parcela č. 2272/1ostatní plochu o výměře 180 m2z majetku obce Maletín do vlastnictví Olomouckého
kraje do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, p. o.
9. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8013355/VB/1 na pozemek
p. č. 20/4 k. ú. Nový Maletín mezi obcí Maletín, ČEZ Distribuce, a. s., Děčín a
Elpremont elektromontáže s. r. o. Velká Bystřice
10. nabídku firmy SEKNE s. r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc na provedení trvalého
dopravního značení a zpomalovacích retardérů na místní komunikaci 8c za nabídkovou
cenu 34.535,- Kč bez DPH
11. nabídku firmy OSAPO v. o. s. Komenského 11, 789 69 Postřelmov, IČ: 47897545
s nabídkovou cenou 245.800,- Kč a dále pověřuje starostu k dalšímu jednání s vítěznou
firmou – vítězná firma na vybavení kulturního domu Maletín
12. provedení oprav ve víceúčelovém areálu firmou Josef Šťastný, Moravská Třebová za
nabídkovou cenu 48.215,- Kč včetně DPH, dále pověřuje starostu podpisem smlouvy
13. jednání s právníkem ohledně změny čl. 2 bod 3 a článku 4 bod 9) „Pravidel pro prodej
pozemků v majetku obce Maletín pro účel výstavby rodinných domů“
14. revokaci bodu č. 15 usnesení č. 41 ze dne 4. 6. 2014
15. prodloužení Dohody č. SUA-VN-34/2014 o 1 měsíc a zároveň prodloužení pracovních
smluv stávajícím pracovníkům na veřejně prospěšné práce o 1 měsíc, tj. do 31. 10.
2014 a zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy
16. vyhotovení znaleckého posudku na vodní plochu – rybník na křižovatce – a dále
pověřují starostu obce k dalšímu jednání s firmou Lesy ČR
17 změnu podmínek prodeje pro M. Prášila Nový Maletín – viz bod 21) zápisu
18 vyčlenění částky 30.000,- Kč na nákup základního vybavení – vysílání JSDH obce
Maletín k dopravním nehodám – termín do konce tohoto roku

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. rozpočtové opatření č. 5/20144
2. zprávu z provedené kontroly finančního výboru ze dne 17. 9. 2014
Zastupitelstvo uložilo:
1. Starostovi pokračovat v dokončení uzavření kupních smluv
2. Starostovi jednání s právníkem obce dle bodu 16) zápisu
3. Starostovi jednání ve věci nájmu plynárenského zařízení
4. Starostovi jednání s firmou Lesy ČR dle bodu 19) zápisu
Zastupitelstvo neschválilo:
1. Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. 9414004398/182314 mezi obcí Maletín a
RWE GasNet, s. r. o. Ústí nad Labem, dále pověřuje starostu dalším jednáním
s žadatelem o úpravě II. bod 3) a 4c) ve smlouvě

Poplatky za odpady
Upozorňujeme občany, že je možno platit poplatky za odpady za II. pololetí 2014. Výše poplatku
pro 1 osobu činí 230,-Kč. Poplatek je splatný do 30. září 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.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU, ELEKTROZAŘÍZENÍ

Obec Maletín ve dnech od 3. října do 9. října 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.

Vážení spoluobčané,
konec volebního období 2010 – 2014 se pomalu chýlí ke konci a čekají nás nové volby do
obecního zastupitelstva.
Obyčejně když nějaké období končí, bývá zvykem bilancovat. Nechci zde vyjmenovávat, co
všechno se udělalo či neudělalo. Vždy záleží na úhlu pohledu a na finančních možnostech
obce. Myslím, že spousta věcí se nám povedla.
Zanedlouho budete volit nové členy obecního zastupitelstva. K tomu chci jen podotknout.
Volby na takto malých obcích dle mého názoru nejsou o politických stranách, ale o lidech,
kteří se dokážou domluvit a pracovat společně ve prospěch obce. Nezáleží při tom, z které
politické strany jsou. Proto Vám všem voličům, kteří přijdete volit, přeji šťastnou volbu.
Chtěl bych poděkovat současným zastupitelům, kdy i přes občas rozdílné názory jsme se
dokázali domluvit a táhnout za jeden provaz, i když to někdy nebylo snadné. Poděkování patří
i místostarostovi Ing. Pospěchovi, který se výrazně angažoval v otázce stavebních zakázek nad
rámec svých povinností.
A na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem zaměstnancům obecního úřadu za jejich
vydatnou podporu a pomoc při zvládání uložených úkolů a všem občanům, kteří nás celou
dobu podporovali.
Jiří Flášar, starosta obce

Termíny svozu komunálního odpadu
Pondělí 6., 20. října, 3., 17. listopadu a 1. prosince 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

Volby do zastupitelstva obce 2014 – 2018 a volby do Senátu
Parlamentu ČR
Vážení občané, v nadcházejících dnech nás čekají volby do zastupitelstva obce a 1/3 Senátu
PČR.
Volby se uskuteční 10. a 11. října 2014 v zasedací místnosti OÚ Maletín. Do svých schránek
obdržíte hlasovací lístky a to:
- 1 hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce (na hlasovacím lístku jsou uvedeny
4 volební strany)
- sadu 8 hlasovacích lístků s kandidáty do Senátu
1.

způsob hlasování do zastupitelstva obce:
 volí se 9 členů zastupitelstva
 máme 3 možnosti jak hlasovat:
a) volič označí křížkem kolonku před názvem volební strany
takto označený lístek přiděluje jeden hlas každému z 9 uvedených kandidátů
volené strany. Pokud volič by označil více než jednu volební stranu, hlasovací
lístek bude neplatný
b) volič označí křížkem pouze kolonku u jména jednotlivého kandidáta, a je
jedno, zda jsou z téže strany nebo z různých stran, maximální počet křížků je 9.
Každý takto označený kandidát dostává 1 hlas. Pokud bude označeno více jako
9 kandidátů, hlasovací lístek bude neplatný.
c) Kombinace obou předešlých způsobů, tj. volič označí kolonku u názvu volební
strany a dále si vybere několik dalších kandidátů z jiných stran. Hlas se
započte napřed každému jednotlivě označenému kandidátu ostatních stran a
dále zbývající počet kandidátů označené volební strany do celkového počtu
volených zastupitelů. např. volič označí volební stranu a 3 kandidáty z jiných
volebních stran. Tři označení kandidáti dostávají hlas a dále prvních 6
kandidátů zvolené volební strany.

Hlasovací lístek pro komunální volby bude vložen do obálky, kterou obdržíte ve volební
místnosti, a bude mít barvu šedou. Pozor, obálky pro volbu do Senátu budou barvy žluté. V
případě záměny obálek bude hlasovací lístek neplatný.
2. Volby do Senátu Parlamentu ČR – obvod č. 66
 Způsob volby:
Do úřední obálky barvy žluté jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se
rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Obálky obdržíte ve volební
místnosti.
V případě, že v I. kole nebude zvolen senátor či senátorka, bude probíhat kolo II., které se
uskuteční o týden později.

