MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 4. 12. 2014 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 7, ročník 20, listopad 2014
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 26. 11. 2014

Zastupitelstvo schválilo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

program dnešního zasedání
zápis a usnesení ze dne 22. 9. 2014, 6. 10. 2014, 5. 11. 2014
stálé ověřovatele zápisů a to Ivu Stražickou a Aloisii Nagyvathyovou
zřízení finančního výboru ve složení: předsedkyně – Iva Stražická, členové Milan Michalčák,
Oldřich Pyšný
zřízení kontrolního výboru ve složení: předsedkyně – Aloisie Nagyvathyová, členové Tomáš
Staněk, Ladislav Šoupal
zřízení výboru pro občanské záležitosti ve složení: předsedkyně – Iva Stražická, členky Aloisie
Nagyvathyová, Milada Bezděková
odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění
dle bodu 6) zápisu
rozpočtové opatření č. 7/2014
kompetence starosty obce provádět rozpočtová opatření v souladu s § 102 zákona o obcích
s časovým omezením na volební období – dle bodu 8) zápisu
protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly hospodaření provedené v Základní škole a Mateřské
škole Maletín, příspěvkové organizace ze dne 23. 10. 2014
Smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje mezí obcí
Maletín a Olomouckým krajem zastoupeným Koordinátorem Integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Jeremenkova 40b, Olomouc, IČ: 72556064
(KIDSOK) a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Rozdělení částku 20.000,- Kč z rozpočtu obce mezi charitativní společností Charita Zábřeh a
Hospic na sv. Kopečku, Olomouc rovným dílem
prodej pozemku č. 53/3 k. ú. Javoří u Maletína, výměra pozemku je 119 m2, navržená prodejní cena
35,- Kč za 1 m2 manželům Harciníkovým, J. z Poděbrad 1584/33, 787 01 Šumperk a pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy
prodej pozemku parcel č. 20/9 k. ú. Nový Maletín pro: Alois Albrecht, Spirgelbachstr.. 6,
Jossgrund, D – 63637 za prodejní cenu 105,- Kč za 1 m2a pověřuje starostu podpisem smlouvy
návrh na podání žádosti na restaurování místní památky Kříž s korpusem Krista. Žádost se bude
podávat na Olomoucký kraj, program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji
v roce 2015
ing. Pospěcha jako zástupce obce na valných hromadách společnosti Vodohospodářská zařízení a.
s. Šumperk na volební období 2014 - 2018
vzdání se přednostního práva úpisu akcí při zamýšleném zvýšení základního kapitálu společnosti –
dále dle bodu 18) zápisu
složení inventurní komise: předseda Jiří Flášar, členové – ing. Petr Pospěch, Ladislav Šoupal, Bc,
Dana Šoupalová, Vladimíra Pagáčová, ing.Zigal za SDH Maletín a Milan Michalčák za TJ Maletín
Jiřího Flášara jako zástupce obce na schůzích Lesního družstva Háj Maletín, IČ: 47151471 na
volební období 2014 - 2018
Jiřího Flášara jako zástupce obce na valných hromadách Honebního společenstva Maletín, IČ:
45211817 na volební období 2014 - 2018

21. stažení žádosti o prodloužení platnosti územního řízení na akci „Splašková kanalizace a ČOV
Maletín“. Další postup bude v této věci předložen zastupitelům k projednání
22. prodej nepotřebného majetku – židle a stoly vyřazené z kulturního domu. Prodejní cena činí u židlí
20,- Kč/ 1 ks, stoly – 200,- Kč / 1ks.
23. Vypracování energetického auditu ing. Skrotem, Zábřeh na budovu mateřské školy za nabídnutou
cenu 33.000,- Kč
24. Stáhnutí bodů 25 – 28 z programu dnešního jednání, toto se budou projednávat na příštím zasedání

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. avizované změny v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva obce Maletín týkající se schvalování
zápisu, dále změnu v orgánu, který schvaluje záměry pronájmu prodeje, pachty směny, dary
nemovitého majetku, výpůjčku
2. návrh p. Říhy ohledně zřízení výboru pro rozvoj obce
3. požadavek ohledně použití odměn neuvolněných členů ZO – p. Říhy a p. Staňka dle bodu zápisu 6)
zápisu
4. výroční zprávu o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Maletín za školní rok 2013/2014
5. znalecký posudek č. 4505-105/2014 od ing. Dolečka Šumperk na stanovení ceny rybníku
na pozemku p. č. st. 438 a 460/1 k. ú. Starý Maletín a další postup ve věci
6. připracované projekty – oprava cesty ke škole a budova mateřské školy

Zastupitelstvo uložilo:
1. p. Říhovi připravit náplň výboru pro rozvoj obce a potřebné materiály dodat na OÚ
2. Starostovi podnikat kroky k uzavření kupních smluv
3. Starostovi vypracovat žádosti na podání dotace na restaurování kříže s korpusem Krista

Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Doplnění programu dle návrhu p. Říhy

Termín dalšího zasedání bude ve středu 17. prosince v 17°°
hod. v zasedací místnosti OÚ Maletín.

Upozornění pro občany
Upozorňujeme občany, že v době od 22. prosince 2014 do 4. ledna 2015
bude Obecní úřad Maletín pro veřejnost uzavřen.
Dále dáváme na vědomí, že OÚ prodává nepotřebný majetek a to
stoly – kus za 200,- Kč, židle – kus za 20,- Kč. Případní zájemci se mohou
hlásit v kanceláři OÚ.

Provoz knihovny a internetu
Od 22. prosince 2014 do 4. ledna 2015 bude knihovna uzavřena.

Termín pedikúry
Upozorňujeme zájemce o služby p. Hamplové v oblasti pedikúry, že termín těchto
služeb je 18. prosince 2014 – čtvrtek.

Prodej vánočních stromků
Obecní úřad oznamuje, že prodej vánočních stromků letos proběhne v sobotu
13. prosince 2014 v seníku (na začátku obce) v době od 8:00 do 11:00 hod.,
nebo do jejich vyprodání. Jednotná prodejní cena za 1 kus 350,- Kč.

ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE SV. MIKULÁŠE V MALETÍNĚ
ZŠ a MŠ Maletín a Obec Maletín zve všechny občany na Adventní

koncert.

Koncert se uskuteční 13. prosince 2014 v 14 hodin v místním kostele.
Vystoupí žáci naší školy a orchestr ZUŠ Zábřeh.

Termíny svozu komunálního odpadu
Pondělí 15. a 29. 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.
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