MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 18. 11. 2015 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 6, ročník 21, listopad 2015
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 9. 11. 2015
Zastupitelstvo schválilo:
1. program zasedání včetně doplňujících bodů
2. zápis a usnesení ze dne 21. 9. 2015
3. prodej auta Avia SUA 10-02 pro obec Rohle, Rohle 56, 789 74 Rohle za cenu 23.500,- Kč. STK
provede obec Maletín (předpokládaný výdaj 3 tis. Kč), zbytek bude využit na nákup
nové tatry 148.
4. prodej CAS 32 Tatra 138 SU 20-33 za cenu 65.000,- Kč. Prodej zprostředkují hasiči, výnos
z prodeje bude použit na nákup nové tatry 148. Pokud se nepodaří prodat Tatru 138 SU 20-33
alespoň za cenu 65 tis. Kč, bude v následujících letech SDH Maletín krácen na příspěvcích na
činnost do dorovnání uvedené částky
5. nákup nové tatry CAS TATRA 148 od Jiřího Janouška, Paseky nad Jizerou 298, 512 47 za cenu
165.000,- Kč.
6. smlouvu o nájmu dopravního prostředku osobní automobil Volswagen Transporter, rz. 6B2001,
přestavba na speciální automobil požární mezi obcí Maletín a Sborem dobrovolných hasičů
Maletín, IČ: 640943308, Maletín, Starý Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh jednající ing. Petr Zigalem a
pověřují starostu podpisem smlouvy
7. rozpočtové opatření č. 8
8. smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č.
UZSVM/OSU/11265/2014-OSUM mezi Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 a obcí Maletín, Starý Maletín č. 21, 789
01 Zábřeh, IČ: 00302988 a pověřují starostu
9. účastnit se V. výzvy SFŽP, dále schvalují podání žádosti na SFŽP na projekt „Zkvalitnění
nakládání s odpady – Maletín“ prostřednictvím Ivany Smetanové, Velká Úpa 162, 542 23 Pec pod
Sněžkou, IČ: 04443144 s nabídkovou cenou za pracování. Součástí projektu kromě nakladače
bude 2 kontejnery na komunální odpad, 1 kontejner na plast, 1 kontejner na barevné sklo, 1
kontejner na bílé sklo 1 kontejner na papír
10. nabídku ing. Petra Dolečka, Bezručova 12, 787 01 Šumperk, IČ: 71779647 s nabídkovou cenou
33.275,- Kč. Předmětem je zajištění projektové dokumentace včetně rozpočtu v souladu
s energetickým auditem na stavbu „Zlepšení tepelně technických vlastností budovy SDH Maletín“
11. nabídku ing. Petra Dolečka, Bezručova 12, 787 01 Šumperk, IČ: 71779647 s nabídkovou cenou
15.000,- Kč bez DPH na vyhotovení projektové dokumentace včetně rozvodů závlahy na akci
„Akumulace vody pro hřiště“
12. prodej pozemku p. č. 838/4 k.ú. Javoří u Maletína a část pozemku p.č. 761/2 k. ú. Javoří u
Maletína. Část p. č. 761/2 bude oddělena geometrickým plán dle předložené mapky a skutečné
pozice plotů. Žadatelkou je Veronika Haniková, Finská 2714/8, 787 01 Šumperk. Prodejní cena
činí za oba pozemky 70,- za 1 m2
13. prodej pozemku p.č. 408/12 k.ú. dle GPL č. 562-409/2014 Starý Maletín pro Lukáše Michalčaka,
Starý Maletín č. 24 za cenu 10 Kč za 1 m2.
14. prodej pozemku pro MUDr. Štefana Takáče, Nerudova 331, 784 01 Červenka pozemku p. č.
130/1 – části k. p. Starý Maletín. Prodejní cena činí 30,- Kč za 1 m2 a zároveň schvalují úhradu za
věcné břemeno plynofikace a to ve výši z prodejní ceny pozemku 130/1 - 25,- Kč za 1 m2.
Dohodu o vypořádání věcného břemene vypracuje právník obce.
15. vyhovují žádostem p. Vojtěcha Mlčůcha – parcela č. 481/5, Starý Maletín 95, Jitky Šiškové –
Navrátilové – parcela č. 479/2, Rosice, Lenky Nevtipové, Zábřeh – parcela č. 481/6 o odstoupení
od smluv, revokují usnesení č. 26 ze dne 24. 9. 2012 v bodě č. 16 a 19 „ZO schvaluje“, usnesení
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č. 39 ze dne 9. 4. 2015 v bodě 10 „ZO schvaluje“. Zároveň bude provedeno vrácení kupní ceny
ponížené o náklady DPH
schvalují, aby p. č. 4841/5 dle GPL č. 530-171/2012 byla prodána jako zahrada k sousednímu
pozemku s budoucím rodinným domem (pozemek byl určen k zástavbě rodinným domem).
prodej pozemku p. č. 481/6 k. ú. Starý Maletín na výstavbu rodinného domu za cenu 10,- Kč
za 1 m2 dle Pravidel pro prodej pozemků v majetku obce Maletín pro účel výstavby rodinných
domů pro Jitku Navrátilovou, Malackova 1396, 665 01 Rosice dle GPL č. 530-171/2012.
Zastupitelé pověřují starostu podpisem smlouvy
prodej pozemku p. č. 481/5 k. ú. Starý Maletín dle GPL č. 578-153/2015 s využitím jako zahrada.
Prodejní cena činí 70,- Kč za 1 m2 pro Jitku Navrátilovou, Malackova 1396, 665 01 Rosice.
Zastupitelé pověřují starostu podpisem smlouvy
prodej pozemku p. č. 479/2 k. ú. Starý Maletín na výstavbu rodinného domu za cenu 10,- Kč za 1
m2 dle Pravidel pro prodej pozemků v majetku obce Maletín pro účel výstavby rodinných domů pro
Vojtěcha Mlčůcha, Starý Maletín 95, 789 01 Zábřeh dle GPL č. 530-171/2012. Zastupitelé pověřují
starostu podpisem smlouvy
prodej pozemku p. č. 20/44 k. ú. Nový Maletín dle GPL č. 64-621/2015, výměra pozemku 421 m2,
prodejní cena činí 70,- Kč za 1 m2 pro manžele Josefa a Karlu Pjakovi, Lidická 796/5, 789 85
Mohelnice. Zastupitelé pověřují starostu podpisem smlouvy.
smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Maletín a stavebníkem Ivo Staněk, Starý Maletín č. 93
smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Maletín a stavebníkem Lukáš Michalčak, Starý Maletín
č. 24
aby platné ceníky za prodej pozemků a finanční kompenzaci za uložení inženýrských sítí nebo
dopravního infrastruktury na pozemky byly jako ceny základní bez DPH. K těmto cenám bude od
1. 1. 2016 přičtena daň z přidané hodnoty.
nákup fotopastí s finančním limitem cca 10 tis. Kč.
nákup počítače do knihovny s finančním limitem cca 8 tis. Kč.
zhotovení latí na lavičky od Truhlářství Knápek Kunčina v materiálu rostlý dub a finanční hodnotě
35.937,- Kč.
dodatek č. 1 Pravidel pro prodej pozemků v majetku obce Maletín pro účel výstavby rodinných
domů
Mgr. Helenu Pospěchovou do funkce kronikářky obce Maletín, kontrolu zápisů bude i nadále
provádět A. Nagyvathyová
doplacení zájezdu pro seniory částku cca 6.000 Kč, senioři mají zájezd zdarma, ostatní účastníci
doplatek ve výši 150,- Kč.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. rozpočtové opatření č. 7
2. výroční zprávu o činnosti školy Základní škola a Mateřské škola Maletín za školní rok 2014/2015
3. informaci o průběhu akce „Sběr a svoz bioodpadů obce Maletín“
4. přednesený návrh projektů na rok 2016 dle bodu 10) zápisu
5. závěrečné vyúčtování akce „Místní komunikace k základní škole Maletín“ z POV 2015
Olomouckého kraje
6. zprávu č. 02/2015 finančního výboru – plnění rozpočtu obce k datu 30. 9. 2015
Zastupitelstvo uložilo:
1. starostovi spolupráci při prodeji a nákupu hasičské techniky
2. starostovi zajistit podání žádosti o dotaci ze SFŽP na akci „Zkvalitnění nakládání s odpady –
Maletín“
3. starostovi zajištění projektové dokumentace včetně rozpočtu v souladu s energetickým auditem
na hasičskou zbrojnici
4. starostovi zajištění projektové dokumentace včetně rozvodů závlahy na akci „Akumulace vody pro
hřiště“
5. starostovi realizovat smlouvy o prodeji majetku

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 18. prosince 2015 – pátek.

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

v sobotu 5. prosince 2015
Obec Maletín organizuje pro seniory zájezd do vánoční Prahy.
Po příjezdu do Prahy bude organizována návštěva historické části – zaměřeno na
advent – vánoční trhy – doprovodný program na náměstí.
Senioři mají dopravu zdarma
Zájemci se mohou hlásit v místním obchodě Jednoty.
Pokud nebude naplněna kapacita zájezdu seniory, mohou se hlásit i ostatní
zájemci. V tomto případě bude vybírána částka 150,- Kč.
(Původně avizovaný termín 12. 12. se přesunuje na 5 prosince 2015 dle tohoto letáku)

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

koncert.

Koncert se uskuteční 12. prosince 2015 v 14 hodin v místním kostele.
Vystoupí žáci naší školy a orchestr ZUŠ Zábřeh.

Termíny svozu komunálního odpadu
Pondělí 30. listopadu., 14. a 28. prosince 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

Informace pro občany – nádoby
na bioodpad
Informujeme občany, že díky spolupráci s Mikroregionem Mohelnicko se podařilo zajistit
pro obec 100 kusů plastových nádob na biologický odpad.
Jedná se plastové nádoby s objemem 240 l s kolečky (podrobněji viz přiložený technický list).
Nádoby budou sloužit pro ukládání bioodpadu tj. zbytky jídel rostlinného původu, zbytky
ovoce, zeleniny, květin, tráva, plevel, listí, seno, košťály a celé rostliny.
Obec Maletín bude zajišťovat svoz biologického odpadu od příští vegetační sezóny. Princip
bude takový, že po obci budou rozmístěny sběrné kontejnery. Občané nádobu na kolečkách
přivezou ke kontejneru a do něj vysypou biologický odpad. Kontejnery budou pravidelně obcí
vyváženy, zpravidla to bude v pondělí.
Tímto vyzýváme občany, chataře a chalupáře ze všech místních částí obce Maletín, aby si
podali žádost o bezplatné přidělení nádoby na bioodpad. Tyto nádoby budou mezi žadatele
rozděleny dle pořadí žádostí do vyčerpání zásob. Podmínka získání nádob je uzavření
smlouvy o výpůjčce, kde se žadatel zaváže, že bude nádobu užívat k danému účelu.
Po pěti letech nádoba zůstane v majetku občana.
Žádosti se přijímají již v průběhu listopadu 2015 dle přiloženého vzoru.

Žádost o přidělení bio nádoby 240 l s roštem
Žadatel………………………………………………………………………………………
(jméno a příjmení)
Adresa trvalého pobytu:…………………………………………………………………………
Žádám o přidělení bio nádoby s roštem 240 l, která bude umístěna:
…………………………..………………………………………………………………………
(uvést adresu např, RD nebo chaty či parcelní číslo pozemku)
V Maletíně dne…………………
________________________
Podpis žadatele

