MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 29. 2. 2016 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 1, ročník 22, únor 2016
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 22. 2. 2016
Zastupitelstvo schválilo:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

program zasedání včetně doplňujících bodů
zápis a usnesení ze dne 14. 12. 2015
inventarizační zprávu majetku a závazků obce Maletín k datu 31. 12. 2015
rozpočet obce Maletín na rok 2016 takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
6 969 950,00 Kč
financování ve výši
-27 686,00 Kč
celkové zdroje ve výši
6 942 264,00 Kč
běžné výdaje ve výši
5 433 814,00 Kč
kapitálové výdaje ve výši
1 508 450,00 Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši
6 942 264,00 Kč
rozpočet sociálního fondu obce Maletín na rok 2016 v příjmech a výdajích ve výši 64 154,00 Kč
protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Maletín
nabídku firmy Computer Media s. r. o., Olomoucká 4630/28, Prostějov, IČ: 26919974, na
zpracování Maletínského zpravodaje včetně komplexního grafického zpracování tiskovin
s nabídkovou cenou 1 380,00 Kč včetně DPH při celkovém nákladu 150 ks a počtu stran
černobílých 2 a barevných 2. Při větším počtu stran bude cena upravena max. do částky 2 200,00
Kč včetně DPH
4 pracovní místa na veřejně prospěšné práce v obci Maletín s nástupem od 1. 4. 2016 do 31. 10.
2016 a pověřují starostu podpisem smlouvy s úřadem práce
zvýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., s datem od
1. 3. 2016
podání žádosti na záměr výstavby nové požární zbrojnice ve spolupráci s firmou TENDRA s. r. o.
Mělník (odměna pro firmu je pouze v případě přiznání dotace) a pověřují starostu dalším jednáním
s firmou.
vypracování projektové studie na stavbu požární zbrojnice Ing. Petrem Dolečkem, Šumperk za
nabídkovou cenu 10 tis. Kč + DPH a pověřují starostu podpisem objednávky
cenovou nabídku ve výši 10 tis. Kč + DPH Ing. Zdeňka Vitáska, Šumperk na vyhotovení
projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Rekonstrukce stávajících autobusových
zastávek u obecního úřadu Maletín“. Dále schvalují vyhotovení geometrického plánu zaměření
zastávek za cenu 5 tis. Kč firmou Engeo geodeti s. r. o. Postřelmovská 348/7, 789 01 Zábřeh.
Pověřují starostu dalším jednáním a podpisem objednávek
přípravu projektu „Rozšíření kapacity MŠ“ s využitím nabídky firmy ARTORY Šumperk a
vypracování žádosti, pověřují starostu dalším jednáním. To vše za předpokladu, že bude reálné
navýšení kapacity mateřské školy
prodej pozemku p. č. 63/1 – část, k. ú. Starý Maletín pro Martina Horáka, Nádražní 2353/11,
Šternberk za prodejní cenu 30,- Kč za 1 m2
delegování p. Jiřího Flášara na valnou hromadu Honebního společenstva Maletín
delegování p. Jiřího Flášara na výroční schůzi Lesního družstva Háj Maletín

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zprávu o činnosti knihovny Maletín za rok 2015 včetně vyúčtování finančního příspěvku na
nákup knih
2. předběžnou informaci místostarosty ke směně lesních pozemků mezi obcí Maletín a Lesy ČR
3. vypracovaný projektový záměr pro MAS Mohelnicko pro příští plánovací období
4. stav příjezdové komunikace p.č. 461/5 k.ú. Starý Maletín a proces kolaudace
5. rekapitulaci podaných žádostí obce Maletín pro rok 2016

Zastupitelstvo uložilo:
1. starostovi jednáním s firmou Computer Media s. r. o. Prostějov ohledně grafického zpracování,
tisku a dopravy Maletínského zpravodaje na OÚ
2. starostovi jednání s úřadem práce – uzavření smlouvy
3. starostovi další jednání s firmou TENDRA s. r. o. Mělník ohledně dotace na výstavbu požární
zbrojnice
4. starostovi další jednání s projektantem ohledně vyhotovení projektu „Rekonstrukce stávajících
autobusových zastávek u obecního úřadu Maletín“
5. starostovi další jednání s firmou ARTORY – Consulting Šumperk – žádost v souladu v bodem
12-14) zápisu
6. starostovi vypracování kupní smlouvy na prodej pozemku dle bodu 17) zápisu

Termín dalšího zasedání bude uveden na úřední desce.

Provoz knihovny a internetu
Pondělí a středa:

16.00 – 18.00 hodin

Zveme všechny dětské čtenáře na POVÍDÁNÍ NEJEN O KNÍŽKÁCH, které se
uskuteční ve středu 9. března 2016 od 16 hodin v místní knihovně.
Děti si ověří své znalosti ve vědomostním kvízu a každý malý čtenář si odnese domů knižní
dárek.
Zve Sdružení maletínských maminek a místní knihovna Maletín.

Termín pedikúry
Upozorňujeme zájemce o služby p. Hamplové v oblasti pedikúry, že termín těchto
služeb je 3. března 2016 – čtvrtek.

Maletínské maminky ve spolupráci s Modrou pětkou pořádají

Rej se koná v v sobotu 5. března 2016 KD Maletín od 14:00
hod. Je připraveno spousta her, soutěží, sladkých odměn. Vstupné
dobrovolné.

Tříkrálová sbírka
Začátkem ledna 2016 se v Maletíně uskutečnila již tradiční Tříkrálová sbírka pod
vedením Maletínských maminek. Celkem se vykoledovalo 7948,-Kč.
Je proto namístě touto cestou vyjádřit tisíceré díky malým koledníkům a hlavně
dospělému doprovodu, kteří obětavě a nezištně věnovali svůj čas této záslužné
činnosti. A v neposlední řadě i občanům maletínským, kteří přispěli finanční
prostředky z rodinného rozpočtu pro pomoc těm nejpotřebnějším.

Poplatky za odpady
Upozorňujeme občany, že je možno platit poplatky za odpady za I. pololetí 2016. Výše poplatku
pro 1 osobu činí 230,-Kč. Poplatek je splatný do 31. března 2016.
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. 2016.
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.

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. 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.

Termíny svozu komunálního odpadu
Pondělí 7. a 21. března, 4. a 18. dubna 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

