MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 25.9. 2015 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 5, ročník 21, září 2015
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 30. 6. 2015 a 21. 9. 2015
Zastupitelstvo schválilo:
1. program zasedání včetně doplňujících bodů
2. zápis a usnesení ze dne 17. 6. 2015
3. firmu Agrotec, a. s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ: 005 44 957 jako vítěznou firmu zakázky
malého rozsahu s názvem „Sběr a svoz bioodpadů obce Maletín – dodávka svozového vozidla a
příslušenství“ a pověřují starostu podpisem smlouvy. Nabídková cena bez DPH činí 958.000,- Kč
4. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. IV-12-8011242-1 název stavby: Maletín, p. st. 315, Ekozis, nové NNk.
Účelem je zajištění elektrického příkonu pro nové odběrné místo na pozemku parcela č. st. 215,
k. ú. Starý Maletín. Investorem a zadavatelem stavby Distribuce Děčín. Dále pověřují starostu
podpisem smlouvy
5. zastupitelé souhlasí s převzetím procesu pořízení územního plánu obce Maletín prostřednictvím
úředníka nebo jiné fyzické osoby, kteří splňují kvalifikační požadavky pro výkon územně
plánovací činnosti.
6. zastupitelstvo tímto ruší své rozhodnutí o pořízení územního plánu obce Maletín obecním úřadem
s rozšířenou působností (Městský úřad Mohelnice) v přenesené působnosti dle § 6 odst. 1,
písmeno a) stavebního zákona
7. zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy na pořízení územního plánu obce
Maletín na základě § 6, odst. 2 (zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, stavební zákon) s Ing.
Renatou Perglerovou, která splňuje kvalifikační požadavky stanovené tímto zákona
2
8. prodej pozemku parcela č. 20/27 o výměře 976 m v k. ú. Nový Maletín za prodejní cenu 105 Kč
2
za 1 m pro Lukáše Báču, trvalé bydliště Bohuslavice 2, 789 72 Dubicko.
9. předložený text smlouvy o poskytování odborných služeb mezi obcí a firmou AXIOM engineering.
s. r. o. Pardubice, kdy ve finančním plnění figuruje pouze obec. Dále pověřují starostu podpisem
smlouvy. Dále schvalují půjčky ve výši 50.000,- Kč jako půjčku od Spolku rybářů obce Maletín na
částečnou úhradu nákladů na vypracování projektu „Revitalizace obecního rybníka“
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. protokol z provedené kontroly plnění usnesení ze dne 24. 6. 2015
2. informaci starosty obce týkající se investic – místní komunikace k základní škole a zateplení
budovy mateřské školy
3. informaci starosty týkající se rozpočtových prostředků – oprava tatry, odpadní nádoby
z mikroregionu
Zastupitelstvo uložilo:
1. starostovi obce doručit toto usnesení Městskému úřadu Mohelnice a vyžádat a převzít veškerou
písemnosti a korespondenci, související s přeneseným výkonem pořizovatele územního plánu
obce Maletín
2. starostovi uzavřít příkazní smlouvu na pořízení územního plánu obce Maletín s Ing. Renatou
Perglerovou, která splňuje požadavky dle § 24, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb, v platném znění
(stavební zákony), a to za úhradu 1,3. starostovi činit kroky k vyhotovení kupní smlouvy dle bodu 7) zápisu
4. starostovi činit kroky dle bodu 8) zápisu
Zastupitelstvo schválilo:
10. program zasedání včetně doplňujících bodů

11. zápis a usnesení ze dne 17. 6. 2015 a 30. 6. 2015
12. zadání Územního plánu Maletín dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
13. rozpočtové opatření č. 6/2015
14. Smlouvu č. 15239933 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životního prostředí a pověřují starostu podpisem
15. Smlouvu o dílo č. 332015 s firmou Experior Štíty, IČ: 28577132 v hodnotě díla 51.086,40 Kč bez
DPH a pověřují starostu podpisem smlouvy
16. Smlouvu č. 15249314 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životního prostředí a pověřují starostu podpisem smlouvy.
17. závěrečné vyúčtování akce „Místní komunikace k základní škole Maletín“ tak, jak bylo předneseno
18. akceptují zvýšení podílu obce Maletín na projektu „Sběrné nádoby na tříděný odpad pro
Mikroregion Mohelnicko“ ve výši 10 %
19. souhlasí s předloženými stanovami a zakladatelskou smlouvou spolku Odpady Olomouckého
kraje, z.s.
20. souhlasí s přistoupením obce Maletín jako člena spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s.
21. starosta po dohodě se starostou SDH navrhuje, aby rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo odloženo
do doby vyřízení opravy tatry. Přednostně se bude řešit oprava tatry, pokud náklady budou vyšší
než avizovaná částka 70 tis. Kč, tak oprava se uskuteční a starosta bude informovat na nejbližším
zasedání zastupitele
22. dar ve výši 10.000,- Kč na základě předložené darovací smlouvy pro Hospic na Svatém Kopečku,
Sadové náměstí 4/24, 779 00 Olomouc, IČ: 73634671. Dar bude použit na financování nákladů
spojených s činností Hospice na Svatém Kopečku
23. Obec Maletín, se sídlem Maletín Starý Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, Česká republika, IČ:
00302988, (dále jen „Akcionář“), se tímto jako akcionář společnosti Vodohospodářská zařízení
Šumperk, a.s., se sídlem: Šumperk, Jílová 6, 7897 01, Česká republika, IČ: 47674954, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 714 (dále jen
„společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.“), v souladu s § 490 zákona č. 90/2012 Sb,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění
(dále je „zákon o obchodních korporacích“), vzdává svého přednostního práva upsat dle § 484
odst. 1 zákona o obchodních korporacích nové akcie společnosti Vodohospodářská zařízení
Šumperk, a.s. v rozsahu odpovídajícím podílu Akcionáře na základním kapitálu společnosti
Vodohospodářská zařízení Sumperk, a.s. při zamýšleném zvýšení základního kapitálu společnosti
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. v roce 2015 o částku ve výši 81.500.000,- Kč na
konečnou částku základního kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. ve
výši 934.715.000,- Kč, a to upsáním 81.500 kusů nových akcií společnosti Vodohospodářská
zařízení Šumperk, a.s. o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč. Akcionář se dále ve smyslu ů
490 zákona o obchodních korporacích výslovně vzdává svého přednostního práva upsat dle §
484 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a ty akcie společnosti Vodohospodářská zařízení
Šumperk, a.s., které v souladu se zákonem o obchodních korporacích nebudou upsány v prvním
kole tohoto upisování jiným akcionářem společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
2
24. nákup pozemku parcela č. 50/1 k. ú. Javoří u Maletína o výměře 1058 m2 za cenu 20,- za 1 m od
Vítka Josefa, Pobučí 61, 789 01 Zábřeh
2
25. prodej parcely č. 20/21 k. ú. Nový Maletín o výměře 1097 m za účelem výstavby rekreační chaty
2
pro Michala Pjajka, Kosmonautů 18, 789 85 Mohelnice za cenu 105,- Kč/1 m
2
2
26. prodej parcely 20/23, 20/24 k. ú. Nový Maletín o výměře 1130 m a 1045 m za účelem výstavby
rekreačního objektu pro manžele Josefa a Karlu Pjakovi, Lidická 796/5, 789 85 Mohelnice, za
2
cenu 105,- Kč/1 m
2
2
27. prodej parcely č. 20/25 o výměře 1012 m a parcela č. 20/26 o výměře 984 m za účelem výstavby
rekreačního objektu pro manžele Petra a Danielu Pjakovi, Jižní 24, 789 85 Mohelnice, za cenu
2
105,- Kč/1 m
28. prodej pozemků za účelem výstavby rekreačního objektu pro manžele Krajčovi,
2
Slunečná 9, 789 85 Mohelnice - parcela č. 20/9 o výměře 1036 m , parcela č. 20/10 o výměře
2
2
2
991 m , parcela č. 20/11 o výměře 1140 m , parcela č. 20/12 o výměře 1439 m – prodejní cena
2
2
2
činí 105 Kč za 1 m , parcela č. 20/43 o výměře 3976 m za prodejní cenu 30,- Kč za 1 m
29. revokují usnesení č. 38, zasedání dne 24. 2. 2014 – prodej pro manžele Michalčákovi
Antonín a Oldřiška, U Hřiště 7, Mohelnice. Dále pan starosta navrhuje uveřejnit
záměr prodeje tohoto pozemku
30. nákup nového počítače v ceně cca 20 tis. Kč, původní bude přesunut do knihovny

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zprávu o projednání zadání Územního plánu Maletín
2. rozpočtové opatření č. 4 a 5/2015
3. zprávu pana starosty týkající se projektu Mikroregionu „Sběrné nádoby na tříděný odpad
pro Mikroregion Mohelnicko.
4. dokončení restaurování kříže s korpusem Krista na místním hřbitově
5. zprávu o opravě avie, zajištění STK a případný prodej
6. připomínky občanů na zasedání
7. vypořádání akce a nutnost řešení v budoucnu stav krytiny (Smlouva č. 332015 s firmou Experior
Štíty)
8. průběh akce projektu „Sběr a svoz bioodpadů obce Maletín“
Zastupitelstvo uložilo:
5. starostovi obce zabezpečit zpracování návrhu Územního pláni Maletín v souladu se schváleným
zadáním
6. starostovi obce předat schválené zadání Územního plánu Maletín v jednom vyhotovení
zpracovateli návrhu Územního plánu Maletín
7. starostovi obce předat Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje
registrační list Územního plánu Maletín za etapu zadání na vklad do evidence plánovací činnosti.
8. starostovi obce předložit spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s. písemnou přihlášku do spolku
9. starostovi plnění úkolů vzešlých z diskuze
Zastupitelstvo neschválilo:
1. vypracování a podání žádosti o dotaci na pořízení nakladače

Termín dalšího zasedání bude uveden na úřední desce.

!!!!!!!!!!!!! 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.

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 8. října 2015 – čtvrtek.

Dobrý den,
jmenuji se Eliška Dymáčková a nedávno jsem otevřela v Maletíně na OÚ masérské studio. Ráda
bych Vám nabídla své služby. Provozuji sportovní, rekondiční, čokoládové relaxační pro ženy, medové
detoxikační masáže a Kinesiotaping. Taping nebo-li tejpování je metoda, kdy za pomocí speciálních
lepících pásek nalepených na kůži v problémové oblasti dochází k podpoře kloubů, vazů, svalů a lymfy.
Cena Kinesiotapingu záleží na množství spotřebované tejpovací pásky, tj. 1Kč/cm plus čas strávený při
lepení pásky. Cena masáží je jednotná 300 Kč za hodinu. Tudíž podle délky masáže se odvíjí i její
cena.


Masáž zad 30 minut



Masáž šíje 15 – 20 minut



Masáž hlavy 15 – 20 minut



Masáž dolních končetin 20 minut



Masáž horních končetin 15 – 20 minut



Čokoládová relaxační masáž pro ženy 90 – 120 minut



Medová detoxikační masáž 60 – 90 minut

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
ČEZ oznamuje, že dne 8. října 2015 bude od 8:00 do 14:00 hodiny přerušena dodávka
elektřiny v místní části Starý Maletín.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ČEZ Distribuce a. s. si dovoluje požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o
odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s.
Bližší informace provedení zásahu jsou vyvěšeny na přední desce OÚ Maletín, taktéž na
webových stránkách obce Maletín www.maletin.cz

Poplatky za odpady
Upozorňujeme občany, že do 30. září 2015 je splatný poplatek za odpady. Výše poplatku
pro 1 osobu činí 460,-Kč. Platba za pololetí činí 230,- Kč.
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 2. října do 8. října 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
apod.) 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.

Termíny svozu komunálního odpadu
Pondělí 5. a 19. října, 2. a 11. listopadu 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

I takhle může vypadat zábava neznámých vandalů.

„Reorganizace a úklid“ je krásná věc,
ale i druzí si chtějí po vašem odchodu posedět.

OBECNÍ ÚŘAD MALETÍN
Maletín 21, 789 01 Zábřeh, tel.: 583 448 122, IČ 00302988
čj. 468/2015
Vyřizuje: Ing. Petr Pospěch

V Maletíně dne 22. 9. 2015.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obecní úřad Maletín, příslušný k pořizování Územního plánu Maletín na základě příkazní smlouvy s Ing.
Renatou Perglerovou podle §6 odst. (2) s plněním ustanovení § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) oznamuje v souladu s §50,
odst. (3) stavebního zákona možnost uplatnění písemných připomínek

k návrhu Územního plánu Maletín.
Návrh Územního plánu Maletín včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj a Posouzení dle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění jsou vystaveny k nahlédnutí u
pořizovatele v kanceláři starosty Obecního úřadu Maletín na tel. čísle 583 448 122, u zástupce
pořizovatele Ing. Renaty Perglerové na tel. čísle 606 380 252 a na www.maletin.cz, sekce dokumenty
obecního úřadu - nový územní plán

v termínu od 22. 9. 2015 do 9. 11. 2015 (včetně).
Písemné připomínky k návrhu Územního plánu Maletín včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj a
k Posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění může
uplatnit každý u pořizovatele Územního plánu Maletín do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj.
do 9. 11. 2015.
K připomínkám uplatněným po výše uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Připomínky zasílejte elektronicky, popř. písemně na adresu pořizovatele:
Obecní úřad Maletín, Maletín 21, 789 01 Zábřeh

Ing. Petr Pospěch
starosta obce a určený zastupitel

