MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 3. 3. 2015 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 2, ročník 21, únor 2015
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 23. 2. 2015

Zastupitelstvo schválilo:
1. Program dnešního zasedání včetně doplňujících bodů
2. Doplnění zápisu zasedání ZO Maletín ze dne 17. 12. 2014 dle bodu 4) zápisu
3. Rozpočet obce Maletín na rok 2015 s celkovými zdroji ve výši 5.832.750,- Kč, celkovými
výdaji ve výši 5.832.750,- Kč
4. Rozpočet sociálního fondu obce na rok 2015 v příjmech ve výši 51.029,-Kč, ve výdajích
ve výši 51.029,- Kč.
5. Podání žádosti obce Maletín na dotaci z Operačního programu živnostního prostředí
64. výzva na projekt „Pořízení svozového automobilu s kontejnery pro obec“
6. Smlouvu o dílo s firmou KONCEDO s. r. o., Bohuslava Martinů 1038/20, 500 02 Hradec
Králové, IČ: 28797591 na administraci projektu „Pořízení svozového automobilu
s kontejnery pro obec Maletín“ včetně ceny díla a pověřují starostu podpisem smlouvy
7. Podání žádosti na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy
Maletín“ z OPŽP
8. Firmu TIMORIS , Holická 1173/49a, 779 00 Olomouc, IČ: 27826040 na zpracování a
administraci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Maletín“ a
pověřují starostu podpisem smlouvy
9. Další jednání s Lesy ČR o koupi rybníka p. č. st. 438 k. ú. Starý Maletín dle znaleckého
posudku + vícenáklady a pověřují starostu a místostarostu dalším jednáním
10. Prodej pozemku parcela č. 408/1 k. ú. Starý Maletín o výměře 3.170 m2 pro Milana
Michalčáka, Starý Maletín č. 167. Prodejní cena 10,- Kč za 1 m2 dle Pravidel pro prodej
pozemků v majetku obce Maletín pro účel výstavby rodinných domů. Upozornění na
větší výměru než povolují pravidla – zde odvolávka na výjimku č. 1 z pravidel dle článku
5. Pozemek má právní vady – ochranné pásmo vedení infrastruktury.
11. Prodej pozemku parcela č. 408/12 o výměře 891 m2 k. ú. Starý Maletín pro manžele
Michalčákovi, Mohelnice, prodejní cena 35,- Kč za 1 m2
12. Prodej pozemku Parcela č. 408/11 o výměře 899 m2 k. ú. Starý Maletín pro manžele
Kotrlé, Starý Maletín č. 27, prodejní cena 10,- Kč za 1 m2 dle Pravidel pro prodej
pozemků v majetku obce Maletín pro účel výstavby rodinných domů.
13. Prodej pozemku parcela č. 438/4 o výměře 437 m2 a stavební parcela č. 241o výměře
37 m2, obě v k. ú. Starý Maletín pro Mlčůchovou Petru, Jestřebí č. 87. Prodejní cena
35,- Kč za 1 m2.
14. Zřízení 4 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací v obci Maletín, 2 muži a 2
ženy od 1. 4. 2015 do 31. 10. 2015. Konkrétní výběr pracovníků bude mít na starosti
místostarosta obce ve spolupráci ÚP Mohelnice.
15. Smlouva o zajištění odběru elektrozařízení uzavřenou s ELEKTROWIN a.s., Michelská
300/60, 140 00 Praha, IČ: 27257843 a pověřují starostu podpisem smlouvy.

16. Zapojení obce Maletín do projektu na pořízení popelnic na bioodpad z dotačního titulu
OPŽP s názvem projektu „Sběrné nádoby na tříděný odpad pro Mikroregion Mohelnicko“
17. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena a smlouvu o právu provést
stavbu - pozemky 2187/7, 2095/1 k. ú. Starý Maletín po opravách přednesených
starostou obce a pověřují starostu podpisem smlouvy, budoucí oprávněná strana je ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ: 2479035.
18. Záměr pronájmu pozemku parcela č. 785/2 k. ú. Starý Maletín, ostatní plocha – dobývací
prostor, parcela č. 785/3 k. ú. Starý Maletín, ostatní plocha – dobývací prostor. Podmínky
pronájmu: nájem bude hrazen roční platbou, nájem bude sjednán na dobu 20 let. Na
pronajatých pozemcích bude nájemci umožněna těžba a veškeré činnosti související s
těžbou a zpracováním pískovce. Těžba pískovce však bude v souladu s legislativními
předpisy. Pokud zájemce o pronájem využije možnost těžby pískovce, k záměru
pronájmu je povinen doložit: báňské oprávnění k činnosti provádění hornickým
způsobem, oprávnění k hornické činnosti, odborně způsobilou a oprávněnou osobu
pro závodního lomu, odborně způsobilou a oprávněnou osobu bezpečnostního technika,
dále základní rozvahu činnosti – předpokládané kapacity těžby, doprava, technologie a
postup těžby.
19. Zachovat současného právníka a zrušit pověření pro pana Říhu v této věci.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. Zprávu o činnosti knihovny Maletín za rok 2014.
2. Informaci z výroční schůze Maletínských maminek.
Zastupitelstvo uložilo:
1. Starostovi doplnění zápisu ze dne 17. 12. 2014 dle bodu 4) zápisu.
2. Starostovi a místostarostovi činit kroky k podání žádosti dle bodu 6) zápisu.
3. Starostovi a místostarostovi činit kroky k podání žádosti dle bodu 8) zápisu.
4. Starostovi a místostarostovi další jednání ve věci odkupu vodní plochy od Lesů ČR.
5. Starostovi a místostarostovi jednání s Dubickou zemědělskou Dubicko a.s. ve věci
dodatků k pronájmu pozemku.
6. Starostovi ve věci uzavření kupní smlouvy s kupujícími dle bodu 12) zápisu.
7. Místostarostovi jednání ohledně veřejně prospěšných pracovníků.
8. Starostovi ve věci zapojení obce Maletín do projektu „Sběrné nádoby na tříděný odpad
pro Mikroregion Mohelnicko“.
9. Starostovi ve věci opravy a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemky p. č. 2187/7, 2095/1
k.ú. Starý Maletín.
10. Starostovi uveřejnit záměr pronájmu pozemků – dobývací prostor – dle bodu 15) různé.
11. Starostovi informovat p. Říhu o zrušení pověření ve věci právníka obce.
Zastupitelstvo neschválilo:
1. Dodatky č. 2 ke smlouvám č. 64/2006-1, 64/2006-1 nájemce Dubická zemědělská a.s.,
Dubicko a pověřují starostu a místostarostu dalším jednáním.

Termín dalšího zasedání bude uveden na úřední desce.

Provoz knihovny a internetu
Pondělí a středa:

16.00 – 18.00 hodin

Místní knihovna Maletín a Sdružení maletínských maminek zvou všechny děti
na zábavné povídání nejen o knížkách, které se uskuteční v maletínské knihovně ve čtvrtek
12. března 2015 od 16 hodin.

Helena Pospěchová

Termín pedikúry
Upozorňujeme zájemce o služby p. Hamplové v oblasti pedikúry, že termín těchto
služeb je 12. března 2015 – čtvrtek.

Poplatky za odpady
Upozorňujeme občany, že je možno platit poplatky za odpady za I. pololetí 2015. Výše
poplatku pro 1 osobu činí 230,-Kč. Poplatek je splatný do 31. března 2015.
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.

Poplatky za psy
Poplatek je splatný jednorázově do 31. 3. 2015.
Sazba poplatku činí:
1. za psa chovaného v rodinném domku
2. za druhého a každého dalšího psa
3. za psa chovaného v domě se 2 a více byty do 6 bytů
4. za druhého a každého dalšího psa
5. za psa chovaného v domě se 7 a více byty
6. za druhého a každého dalšího psa
7. za psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního,
starobního nebo vdovského důchodu
8. za druhého a každého dalšího psa

70,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
150,- Kč
150,- Kč
200,- Kč
50,- Kč
100,- Kč

Rovněž je možno platit do pokladny OÚ nebo bezhotovostně s uvedením příslušného
variabilního symbolu.

Pranostika na BŘEZEN
Římané svůj (pro nás třetí měsíc) pojmenovali MARTIUS na počest boha Marta,
mýtického prapředka Římanů. Svou božskou kariéru začínal v pozici boha úrody a
ochránce dobytka.
V této funkci se moc neosvědčil - údajně mu dávali za vinu hladomor r. 496 př. n. l.
Proto na radu Sibily přijali bohyni Ceres, a Mart dostal na starost resort vojenství, ve
kterém se mu dařilo lépe.
Březen - nebo-li březový měsíc - raší břízy. Také v tomto období březí dobytek rodí svá
mláďata.
- Březen - za kamna vlezem.
- Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
- Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole ráj.
- Jak prší v březnu, tak také v červnu.
- Skřivan si v březnu musí vrznout i kdyby měl zmrznout.
- O sv. Tomáši sníh bředne na kaši.
- Na sv. Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře.
- Sv. Josef s tváří milou končí zimu plnou.
- Do matičky tráva neroste i kdyby ji kleštěma tahal. Po Panně Marii roste i kdyby ji
palicí zatloukal.
- Panny Marie zvěstování vlaštovičky zpět přihání.
- Jaké počasí bude na sv. Ruprechta, takové bude i v červenci.
Všechny zde uvedené pranostiky jsou bez záruk. Já bych si možná pořídila rosničku a
nechala si radši poradit od ní.
P.S. Nezapomeňte v březnu na bylinky – podběl (do čajových směsí na odhlenění).
- kopřiva (14ti denní očistná kůra).
„Budeš-li žít podle přírody,
nebudeš nikdy chudý.
Jestliže však chceš žít podle svých představ,
nebudeš nikdy bohatý.‘‘
Epikuros
Nashledanou příští měsíc Nagy.

Termíny svozu komunálního odpadu
Pondělí 9. a 23. března, 6. a 20. dubna, 4. května 2015
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.

Internetová adresa: http://www.maletin.cz

