MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 17. 12. 2015 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 7, ročník 21, prosinec 2015
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 14. 12. 2015
Zastupitelstvo schválilo:

1. rozpočtové opatření č. 10
2. obecná pravidla rozpočtového provizoria a to tak, aby bylo zajištěno plynulé hospodaření
obce ve výši 1/12 podílu skutečných příjmů a výdajů roku 2015 v příslušném měsíci
3. složení inventarizačních komisí dle plánu inventur za rok 2015
4. souhlasí s projektem „Rekonstrukce místní komunikace 4c a 5c, Maletín“ a podání žádosti
o dotaci na projekt.
5. nabídku ing. Zdeňka Vitáska, U tenisu 1, 787 01 Šumperk, IČ: 039389760 na vypracování
projektové dokumentace pro rekonstrukci místních komunikací 4c a 5c za cenu 15.000,Kč, cena je konečná.
6. uzavření příkazní smlouvy s Marií Paděrovou, Na Středisku 108, 790 01 Jeseník, IČ:
88054556 na zpracování žádosti, administraci výběrového řízení a realizační části včetně
vyúčtování s celkovou odměnou ve výši 10 tis. za zpracování žádosti, 10. tis. Kč za
administraci výběrového řízení a 20 tis. Kč za realizační část včetně vyúčtování. Pověřují
starostu podpisem smlouvy.
7. projekt „Dětské hřiště Maletín“, uzavření příkazní smlouvy s Marií Paděrovou, Na
Středisku 108, 790 01 Jeseník, IČ: 88054556 na zpracování žádosti s celkovou odměnou
ve výši 10.000,- Kč (3.000,- Kč zpracování žádosti + 7.000,- Kč při přiznání dotace) a
pověřují starostu podpisem smlouvy a to pouze za předpokladu, že nebude využita
nabídka p. Kovaříka, Koráb 131, Tišnov na stejný projekt
8. zastupitelstvo ruší usnesení č. 41 ze dne 4. 6. 2014 v bodě schválení prodej pozemků pro
pana Ladislava Krejzka, Staré Město 303
9. schvalují změnu v použití neinvestiční dotace od obce Maletín v roce 2015 a to tak, že je
možnost použití částky 1.649,- Kč na částečnou úhradu nákupu za elektrocentrálu
10. přesun částky 10.000,- Kč vyčleněnou na zájezd a použití částky na dar Charitě Zábřeh
11. znění darovací smlouvy pro Charita Zábřeh, Žižkova 15, 789 01 Zábřeh, IČ: 42766796 a
poskytnutí daru ve výši 20.000,- Kč, dále pověřují starostu podpisem smlouvy
12. zastupitelé souhlasí s prodloužením nájemních smluv v obecních bytech pro stávající
nájemníky, pokud nebudou podány jiné nabídky na zveřejněný záměr pronájmu
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. rozpočtové opatření č. 9
2. odstoupení p. Ladislava Krejzka, Staré Město 303 od kupní smlouvy na prodej pozemků
p.č. 1431/1, p.č. stav. 321 a p.č. stav. 322 k.ú. Starý Maletín
3. zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Maletín za rok 2015 provedené kontrolory
Krajského úřadu Olomouckého kraje
4. informaci o zadání vypracování stanoviska energetického auditora ing. Jiřího Skrotta
k realizované akci „Rekonstrukce budovy základní školy Maletín“

5. zrušený zájezd vánoční Praha pro seniory
6. zápis z provedené kontroly kontrolního výboru ze dne 10. 12. 2015
7. informaci o možné směně lesních pozemků mezi Lesy ČR s. p. a obcí Maletín a pověřují
místostarostu k dalšímu jednání o směně pozemků
8. informaci ing. Petra Pospěcha o rezignaci na funkci člena dozorčí rady společnosti VHZ
a.s. Šumperk
Zastupitelstvo uložilo:
1. starostovi ve spolupráci s účetní a správcem rozpočtu bližší rozpracování rozpočtového
provizoria pro rok 2016 do doby schválení řádného rozpočtu
2. místostarostovi provedení inventur majetku a závazků obce k datu 31. 12. 2015 dle plánu
inventur
3. starostovi pokračovat v realizaci podání žádosti na projekt „Rekonstrukce místních
komunikací 4c a 5c, Maletín“
4. starostovi spolupráci s administrátorem na akci „Rekonstrukce budovy základní školy
Maletín“, zejména dokončení závěrečného vyúčtování celé akce
5. starostovi realizaci daru pro Charitu Zábřeh
6. pověřilo místostarostu dalším jednáním ve věci směny lesních pozemků mezi Lesy ČR s.
p. a obcí Maletín
7. starostovi prodloužení nájemních smluv v obecních bytech

Termín dalšího zasedání bude uveden na úřední desce.

Upozornění pro občany
Upozorňujeme občany, že v době od 23. prosince 2015 do 3. ledna 2016
bude Obecní úřad Maletín pro veřejnost uzavřen.

Provoz knihovny a internetu
Pondělí a středa:

16.00 – 18.00 hodin

Od 24. prosince 2015 do 3. ledna 2016 bude knihovna uzavřena.

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

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.

Prodej vánočních stromků
Obecní úřad oznamuje, že prodej vánočních stromků letos proběhne v sobotu 19.
prosince 2015 v seníku (na začátku obce) v době od 8:00 do 11:00 hod., nebo do jejich
vyprodání. Prodejní cena za smrk je 250,- Kč a za jedličku 300,-Kč.

Jak dosáhnout na "Kotlíkové dotace"
Olomoucký kraj plánuje v lednu 2016 vyhlásit dotační program takzvanou
"Kotlíkovou dotaci". V rámci tohoto dotačního programu bude možné získat finanční
prostředky na výměnu starého kotle na pevná paliva a ručním přikládáním za nový
environmentálně šetrnější zdroj vytápění rodinného domu. Z dotace bude možno pořídit např.
tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel, ale i kotel na pevná paliva (na biomasu, uhlí,
kombinovaný). V této souvislosti bude Olomoucký kraj pořádat v Domě kultury v Mohelnici
v sále kina v pondělí 1. února 2016 pro občany (majitele rodinných domů) informační
seminář. Tento seminář proběhne 2x a to od 12:00 hodin a od 15:30 hodin. Pravidelně
aktualizované informace ke "Kotlíkovým dotacím" lze též najít na webových stránkách
Olomouckého kraje, konkrétně na www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace

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 28. prosince 2015,
11. a 25. ledna, 8. a 22. února 2016
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

