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Číslo 3, ročník 21, duben 2015
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27. 4. 2015
Zastupitelstvo schválilo:
1. program zasedání
2. zápis a usnesení ze dne 23. 2. 2015
3. rozpočtové opatření č. 1/2015
4. uzavření smlouvu o dílo mezi obcí Maletín a Danielem Hrůšou, Písečná 793, 500 09 Hradec
Králové, IČ: 01070860 na administraci projektu „Sběr a svoz bioodpadů obce Maletín“. Dále
pověřuje starostu podpisem smlouvy
5. uzavření smlouvy mezi Olomouckým krajem a obcí Maletín na poskytnutí dotace 30.000,- Kč na
restaurování kamenného kříže v obci v rámci programu Obnova staveb drobné architektury
místního významu v Olomouckém kraji a pověřují starostu podpisem smlouvy
6. text výzvy na výběrové řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Místní komunikace
k základní škole Maletín“
7. vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace v rámci programu obnovy venkova Olomouckého kraje
2015 uzavřenou mezi Olomouckým krajem a obcí Maletín na částečnou úhradu nákladů na
realizaci projektu s názvem „Místní komunikace k základní škole Maletín“. Pověřují starostu
podpisem smlouvy. Výše přidělené dotace činí max. 300 tis.
8. text výzvy k podání cenové nabídky na akci „Dětské hřiště Maletín“ a způsob jejího vyhodnocení
9. text výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem veřejné zakázky
„Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy“
10. složení výběrové komise pro zakázku „Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy předseda komise: Jiří Flášar, členové komise: Nagyvathyová A. Stražická I. a 2 členové z firmy
TIMORIS. Náhradníci: Pyšný O., Michalčák M., Šoupal L., jako odborná osoba ing. Doleček Petr.
11. cenovou nabídku na administraci výběrového řízení firmy TIMORIS projekt a.s. Olomouc, cena
nepřekročí výši 29.962,- Kč. Dále schvalují text výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu s názvem zakázky „Sběr a svoz bioodpadů obce Maletín“
12. komisi pro hodnocení nabídek zakázky „Sběr a svoz bioodpadů obce Maletín“ předseda: Jiří
Flášar, členové komice: Ladislav Šoupal, Aloisie Nagyvathyová, Iva Stražická, 1 pracovník firmy
TIMORIS. Náhradníci: Tomáš Staněk, Pyšný Oldřich, Pospěch Petr, Michalčák Milan
13. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Maletín sestavenou ke
dni 31. 12. 2014. Dále schvaluje rozdělení výsledku hospodaření – přebytek ve výši 48.479,- Kč
následovně: částku 10.000,- převést do fondu odměn, částku 38.479,- Kč převést do rezervního
fondu
14. projednání závěrečného účtu obce Maletín za rok 2014 se uzavírá vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením a to bez výhrad
15. účetní závěrku obce Maletín včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2014
sestavenou ke dni 31. 12. 2014
16. zvýšení odměn za výkon neuvolněným členům zastupitelstva od data 1. 5. 2015 v souladu
s novelou č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
17. vypracování posudku (tržní odhad nájemného) za nabídnutou cenu 12.000,- Kč + DPH
Ing. Dušana Vrágy, MONTANA MORAVIA, báňská a znalecká kancelář, Chelčického 814,
686 06 Uherské Hradiště 6, IČ: 708 514 84
2
18. pronájem pozemku parcela č. 413 – část, k. ú. Starý Maletín. Výše pronájmu činí 5,- Kč/ 1 m a
rok, pronájem je na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců nebo dohodou. Pověřují starostu
podpisem smlouvy
19. přijetí finančního daru od Lesního družstva Háj Maletín, dar bude použit na kulturní akci pro
seniory

20. kupní smlouvu na nákup stavby bez čp., vodní dílo, způsob využití hráz přehrazující vodní tok
nebo údolí na pozemku p. č. st. 438 k. ú. Starý Maletín. Ujednaná kupní cena je 200.000,- Kč +
náklady spojené s prodejem ve výši 20.218,- Kč. Dále pověřují starostu podpisem smlouvy
21. poskytnutí dotací z rozpočtu obce Maletín pro jednotlivé spolky následovně:
- Spolek rybářů obce Maletín, Starý Maletín č. 21, IČ 68318031 ve výši 15.000,- Kč
- Tělovýchovná jednota Maletín, Starý Maletín č. 21, IČ: 44939370 ve výši 40.000,- Kč
- Maletínské maminky, Starý Maletín č. 21, IČ: 22881964 ve výši 20.000,- Kč a pověřují
starostu podpisem smlouvy
22. předložené Stanovy Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko
23. snížení počtu pracovníků na veřejně prospěšné práce dotované z úřadu práce na 3 místa a
zároveň schvalují zřízení 1 pracovního místa (muž) hrazeného z prostředků obce na pozici
údržbářské práce od 1. 5. do 31. 10. 2015
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. předloženou rekapitulaci podaných žádostí obce Maletín o dotační tituly v roce 2015
2. podanou nabídku na pronájem pozemků p. č. 785/2 a 785/3 k. ú. Starý Maletín firmy Maletínský
pískovec s. r. o., Dolní Žleb 68, 785 01 Šternberk, IČ: 25872354.
3. přednesenou zprávu finančního výboru o provedené kontrole ze dne 1. 4. 2015
Zastupitelstvo uložilo:
1. starostovi vypovědět smlouvu s firmou KONCEDO Hradec Králové
2. starostovi, aby vyzval zájemce o rozpracování rozvahy podnikatelského záměru – zajištění
dopravy, kapacity těžby, výše ročního nájmu, max. roční těžbu
3. starostovi jednání s ÚP Šumperk ohledně uzavření dodatku k dohodě o vytvoření pracovních
příležitostí.

Termín dalšího zasedání bude uveden na úřední desce.

Provoz knihovny a internetu
Pondělí a středa:

16.00 – 18.00 hodin

Termín pedikúry
Upozorňujeme zájemce o služby p. Hamplové v oblasti pedikúry, že termín těchto
služeb je 4. června března 2015 – čtvrtek.

Milé maminky, babičky,
přijměte pozvání na oslavu Svátku matek, která se bude konat v sobotu
16. května 2015 v KD Maletín, začátek ve 14:00 hodin.
Děti z mateřské a základní školy si pro vás připravily básničky, písničky, přijďte
prožít hezké chvilky se svými dítkami, vnoučátky.
Stražická Iva
předsedkyně výboru pro občanské záležitosti

Zájezd do Brna
Maletínské maminky pořádají v sobotu 9. 5. 2015 zájezd do Brna. Navštíví technické
muzeum a rodinný zábavný park BONGO.
Děti mají vstup a dopravu zdarma, dospělí se hradí dopravu a vstupné (200,- + 239,-).
Děti do 8 let musí mít doprovod dospělé osoby, děti od 8 let s písemným souhlasem rodičů.
Děti budou mít s sebou:
- kartičku zdravotní pojišťovny
- vhodné oblečení a obuv
- svačinku na celý den
- kapesné dle uvážení
Zájemci o zájezd se mohu hlásit na OÚ Maletín u paní Šoupalové.
Přednost mají rodiče s dětmi, pokud budou volná místa, mohou jet i další členové rodiny.

Pozvánka na Muzejní noc na Mohelnicku
Pokud jste někdy litovali, že nebydlíte ve velkém městě a nemůžete se tak zúčastnit čím dál
více populárnějších muzejních nocí, zbystřete! Festival muzejních nocí se letos v České
republice uskuteční již po XI. a letos se k němu opět připojí i šest muzeí na Mohelnicku, která
byla v posledních letech vybudována ve spolupráci s MAS Mohelnicko, z.s.
Muzejní noc proběhne v pátek 18. května 2015 od 18:00 do 22:00 hod. Každé muzeum si
pro muzejní noc připravilo originální výstavu. Vstupné do všech muzeí je dobrovolné.
Klopina – Venkovské muzeum – Výstava porcelánových dýmek s loveckou tématikou.
Dozvíte se, co to byla „pěnovka“, z čeho se dýmka vyrábí i kdo byli její nejslavnější kuřáci.
Loštice – židovská synagoga – Kromě stálé výstavy Expozice místní židovské historie budou
poprvé veřejnosti představeny vitráže z roku 1890, pocházející z olomoucké synagogy, která
byla v roce 1939 zničena.
Mohelnice – Expozice ručních řemesel v Duhové čajovně – výstava Mohelnice ve fotografii a
krajce. Kombinace fotografie a v ní paličkované krajky vám ukáže město ze zcela jiného
pohledu.
Police – Síň selských tradic – Nejenom pro všechny zamilované je určena výstava Květen,
měsíc lásky
Studená Loučka – Hřebečský grunt – Napadlo vás někdy, jaké prádlo nosily naše
praprababičky? Co se skrývalo (nejenom) pod sukní odhalí výstava historického spodního
prádla. A opět bude i malé stylové občerstvení.
Úsov – muzejní expozice Život v podzámčí, kterou naleznete u zámeckého parkoviště,
připomene večerní výstavou 70.let výročí od konce II.světové války.

.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU,
ELEKTROZAŘÍZENÍ
Obec Maletín ve dnech od 15. května do 21. května 2015 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.

!!!!!!!!!!!!! UPOZORNĚNÍ !!!!!!!!!!!!!
Upozorňujeme uživatele dětského hřiště a víceúčelového
areálu na zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty do tohoto prostoru a
bezprostředního okolí hřiště a pískoviště.
Dále žádáme rodiče, aby vždy zakrývali pískoviště pro děti při svém odchodu
z areálu dětského hřiště.

Termíny svozu komunálního odpadu
Pondělí 4., 18. května, 1., 15. a 29. června 2015
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