MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 22. 12. 2014 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 8, ročník 20, prosinec 2014
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 17. 12. 2014

Zastupitelstvo schválilo:
1. Program dnešního zasedání
2. Zápis a usnesení ze dne 26. 11. 2014
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ze společnosti TCN nová energie, s. r. o. Poděbrady
– Kluk, Krajní 233, IČ: 28883471 tak jak byl předložen a doplněn na zasedání a pověřují
starostu jeho podpisem
4. Projektovou dokumentaci vypracovanou 08/2014 Ing. Jiřím Puttnerem , kde je jako
stavebník označen VTE Maletín s. r. o., Krajní 233, Poděbrady – Kluk navrhuje umístění
7 ks větrných elektráren o výkonu 3,0 MW výšky věže 119 m a vrtulí o průměru 112m
v nezastavěném území k. ú. Javoří u Maletína, trafostanici 110/22kv v nezastavěném
území o velikosti plochy 45x21 m včetně oplocení v k. ú. Starý Maletín, kabelové
přípojky délky cca 11,65 km, kabelové trasy a obslužné komunikace a manipulační plochy
v k. ú. Javoří u Maletína, Starý Maletín, Petrušov, Třebářov, Krasíkov včetně stavebních a
provozních souborů uvedených v dokumentaci. Vlastní záměr je umístěn na konkrétních
parcelách, jejíchž výpis je nedílnou součástí tohoto usnesení. Výpis parcel je uveden
samostatně v příloze zápisu k usnesení. Na základě smlouvy o spolupráci zastupitelé obce
Maletín vyslovují souhlas s předloženým záměrem a projektovou dokumentací řízení pro
účely územního rozhodnutí a to za těchto podmínek:
1. souhlasné stanovisko platí do 30. 6. 2016
2. souhlas je podmíněn plněním závazků investora z rámcové smlouvy o spolupráci ze dne
9. 5. 2012 a jejich platných dodatků. Tyto právní dokumenty jsou samostatně přiloženy
k zápisu k usnesení.
5. Nájemní smlouvu na pronájem nemovitostí mezi pronajímatelem – Obec Maletín a
nájemcem společností VTE Maletín s. r. o., Poděbrady – Kluk, Krajní 233, IČ: 24294527
tak jak byla předložena na zasedání a pověřují starostu podpisem smlouvy.
6. Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi povinným ze služebnosti inženýrské
sítě – obcí Maletín – a společností VTE Maletín s. r. o., Poděbrady – Kluk, Krajní 233, IČ:
24294527 tak jak byla předložena na zasedání a pověřují starostu podpisem smlouvy
7. Rozpočtové opatření č. 8/2014
8. Rozpočtové provizorium ve výši 1/12 podílu skutečných příjmů a výdajů roku 2014
v příslušném měsíci, podkladem je výkaz FIN 2 – 12M pro hodnocení rozpočtů ÚSC a
DSO pro období 11. 2014
9. Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby požární zbrojnice a nabídkovou cenu od
Ing. Zdeňka Březi, Zábřeh s cenou 2.400,- Kč
10. Změnu použití finančního příspěvku SROM Maletín
11. Příspěvek ve výši 30,- Kč/1 obyvatel dle stavu k 1. 1. 2014 o. s. MAS Mohelnice, U Brány
2, 789 85 Mohelnice, IČ: 22 670 157 s úhradou nejpozději do 31. 1. 2015 na účet MAS

12. Nabídku p. Staňka s nabídkovou cenou 3 tis. Kč za autorizování projektu opravy cesty
k základní škole
13. Podání žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště na dotační titul MMR – 11D815
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 2 – zapojení dětí a mládeže do
komunitního života v obci. Dále schvalují zpracování žádosti projektovým manažerem
Alešem Libotovským za nabídnutou cenu – viz bod 14) zápisu
14. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IV-12-2012862/VB/3 Maletín, Starý Maletín a pověřují starostu
podpisem
15. Záměr pronájmu místnosti v budově č. 21, přízemí (bývalé kadeřnictví) za účelem
provozování podnikatelské činnosti – sportovní, rekondiční, relaxační a detoxikační
masáže
16. Nové rozdělení pozemku parcela č. 408/1 k. ú. Starý Maletín dle podmínek ČEZ a zájemců
17. Nabídku p. Ryšánka J, Křemačov na zabezpečení vstupu do budovy základní školy
Maletín, výše nabídky 12.108,- Kč.
18. Odměnu pro člena výboru pro občanské záležitosti, jež není členem zastupitelstva – výše
odměny 600,- za čtvrtletí – viz bod 20) zápisu
19. Stažení bodu č. 21 z programu projednávání
20. Úhrady materiálových nákladů na zamezení pronikání vody do základů domu – žadatel p.
Jaroslav Prokop
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Maletín za rok 2014 ze dne 21. 11. 2014
2. Dodatek k pojistné smlouvě č. 8602898514
3. Poděkování Hospice na Sv. Kopečku Olomouc za finanční příspěvek
4. Nabídku p. Ivi Hanikové na prodej lesních pozemků v k. ú. Starý Maletín
Zastupitelstvo uložilo:
1. Místostarostovi jednání v p. Ivou Hanikovou o nabídnuté prodejní ceně lesních pozemků
Zastupitelstvo neschválilo:
1. Dodatek ke Smlouvě o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných
zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu
2. Nabídku firmy ASA EXPERT Ostrava na zpracování – energetické úspory „Mateřská
škola“, „Hasičská zbrojnice“

Termín dalšího zasedání bude uveden na úřední desce.

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. 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 29. ledna 2015 – čtvrtek.

Poděkování vandalům!!!!!!!!!
Chtěl bych touto cestou poděkovat návštěvníkům místního pohostinství, kteří
opouštěli toto zařízení v nočních hodinách dne 18. 12. 2014, tj. ve čtvrtek, že si všimli
nazdobeného vánočního stromku a při té příležitosti ho vyvrátili, vytrhli a odzdobili
od osvětlení, které alespoň nezničili.
S díky Ladislav Šoupal.

Tříkrálová sbírka
Tak jako každoročně, tak i začátkem příštího roku se
bude konat již tradiční Tříkrálová sbírka. Malé
koledníky budou tentokrát doprovázet členky spolku
Maletínských maminek.

Vážení spoluobčané,
nadešel čas vánoční, čas lásky, porozumění a odpouštění. Lidé mají v tento čas k sobě blíž
a vítají ta krátké zastavení s oslavou zrodu života a návratu slunce.
Touto cestou Vám všem přeji, aby je mohli strávit v kruhu svých rodin a přátel, v klidné
atmosféře plné lásky a porozumění.
Jménem svým a i jménem všech zastupitelů přeji Vám všem pevné zdraví, klid a mír
v rodinném soužití, trošku štěstí a plnou náruč lásky.
Petr Pospěch, starosta obce Maletín

Termíny svozu komunálního odpadu
Pondělí 29. prosince 2014, 12. a 26. ledna 2015
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