Výsledky projednání zastupitelstva z 23. řádného zasedání zastupitelstva obce Maletín
konaného dne 27. 2. 2017 v zasedací místnosti OÚ Maletín v 17:00 hodin
Přítomno: 5 členů, 1 omluven, 1 neomluven, 1 se účastnila zasedání od 17:20 hod.
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program zasedání včetně doplňujících bodů
2. zápis a usnesení ze dne 6. 12. 2016
3. rozpočet obce Maletín pro rok 2017 následovně:
celkové příjmy
7 386 360,00
financování ve výši
-480 996,00
celkové zdroje ve výši
6 905 364,00
běžné výdaje ve výši
5 839 214,00
kapitálové výdaje ve výši
1 066 150,00
celkové výdaje ve výši
6 905 364,00
4. rozpočet sociálního fondu obce Maletín pro rok 2017 v příjmech i výdajích ve výši
73 777,00. Rozpočet fondu je součástí návrhu rozpočtu obce.
5. inventarizační zprávu za rok 2016
6. dofinancování akce „Novostavba hasičské zbrojnice JSDH Maletín“ z vlastních
prostředků a pověřují starostu předložením žádosti o poskytnutí úvěru na KB Šumperk
7. dodatek č. 1 k smlouvě příkazní mezi obcí Maletín a ing. Renatou Perglerovou,
Denisova 827, 250 82 Úvaly, IČ: 451 108 91 k zajištění územního plánu obce Maletín
a pověřují starostu podpisem dodatku.
8. prodej pozemku pro FORindustry s. r. o., Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel, IČ: 04611098
p.č. 197/5 o výměře 14 033 m2 v k. ú. Javoří u Maletína za cenu 70,- Kč za 1 m2 bez
DPH, dále p.č. 162/1 o výměře 9 204 m2 v k.ú. Javoří u Maletína za cenu 70,- Kč za 1
m2 bez DPH a p.č. 1329/1 o výměře 21 915 m2 v k. ú. Starý Maletín za cenu 30,- Kč
za 1 m2 bez DPH. V případě změny využití pozemku p.č. 1329/1 k ú. Starý Maletín ,
která bude schválena změnou územního plánu, by došlo k doplatku ceny do částky 70
Kč za 1 m2 (tedy + 40,- Kč za 1 m2). K uvedeným cenám bude připočteno DPH. Dále
pověřují starostu podpisem kupní smlouvy
9. prodej části pozemku p.č. 761/2 v katastrálním území Javoří u Maletína pro manžele
Baníkovi, Magdaleny Vizovské 1122/3, 789 01 Zábřeh. Prodejní cena činí 70,- Kč/
1m2. Pro oddělení pozemku bude nutný geometrický plán, vyhotovený dle návrhu
dělení po schválení v rámci dohody mezi vlastníky výše uvedených pozemků.
10. pronájem - pacht pozemků p. č. 484/5, 484/3, 484/2, 486/2, 2316/3, 484/1, 484/4 vše
v k. ú. Starý Maletín pro firmu FERRY-agro s. r. o., Krasov 148, 794 01 Krasov, IČ:
01755374 za nájem 3 500,00 Kč za 1 ha. Doba pronájem je určitá a to 10 let. Ve
smlouvě bude ustanovení o možné odstoupení na pozemky nebo jejich části v případě
záměru vybudování stavby z vůle obce od smlouvy či ukončení smlouvy v případě
hrubého porušení smlouvy (škody, ekologická zátěž apod). Pověřují starostu podpisem
smlouvy, ve smlouvě bude ustanovení o tom, že nesmí být pokáceny vzrostlé stromy
na pozemcích.
11. nájem – pacht pozemku p.č. 1251/5 katastrální území Starý Maletín pro Veroniku
Gažikovou, Starý Maletín č. 32. Výše nájmu činí 1500,- Kč za 1 ha (účel je
nekomerční), nájemní smlouva bude na dobu určitou a to 10 let. Ve smlouvě bude
ustanovení o ukončení nájmu v případě potřeb obce – např. výstavby rodinných domů
apod.
12. prodej pozemku parcela č. 481/6 katastrální územní Starý Maletín o výměře 1318 m2.
Pozemek byl oddělen geometrickým plánem č. 530/171/2012 od pozemku 481/1 k.ú.
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Starý Maletín. Kupní cena byla uhrazena při zavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě. V kupní smlouvě musí být ustanovení, že pozemek nesmí být zastaven,
předmětem exekuce a zároveň musí být dodržena podmínka dokončení rodinného
domu. Dále pověřují starostu podpisem smlouvy. Zapracování výše uvedených
podmínek do kupní smlouva bude konzultováno v právníkem obce.
13. záměr vybudování umělého hřiště na parcelách stav. 83, 213/2, 2196/48, 217
katastrální území Starý Maletín o rozměrech 44 x 22 m s umělým povrchem a pověřují
starostu zajištěním příslušných povolení a dodání propočtu akce.
14. zřízení 4 pracovních míst na veřejně prospěšné práce pro rok 2017. Podmínky
zaměstnání určuje úřad práce, pověřují starostu podpisem smlouvy s úřadem práce.
15. nabídku architekta Ondřeje Freudla na zpracování konceptu uspořádání prostoru před
obecním úřadem a studii památníků pro Emilii Schindler za nabídkovou cenu 40 tis.
Kč bez DPH
16. zpracování projektové dokumentace dle nabídky Ing. Vlasty Vitáskové, U tenisu 1,
787 01 Šumperk na opravu povrchu místních komunikací na p. č. 2398/2, 2196/75,
2196/72 katastrální území Starý Maletín ve výši 19 000,- Kč bez DPH. Dále pověřují
starostu zajištěním příslušných povolení a propočtu akce.
17. vypracování výzvy na výběrové řízení akce „Akumulace vody pro hřiště (víceúčelový
areál) Maletín – IV. etapa včetně uveřejnění. Kritériem bude nejnižší nabídková cena,
vyhodnocení proběhne na zasedání zastupitelstva, výběrovou komisi budou tvořit
přítomní členové zastupitelstva.
18. podání žádosti obce Maletín na Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko o finanční dar
na akci „Den Mikroregionu Mohelnicko“. Akce se bude konat 17. června 2017.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. rozpočtové opatření č. 14/2016
2. zprávu finančního výboru č. 01/2017
3. rozpočtový výhled obce na roky 2018 - 2020
4. zprávu o činnosti knihovny Maletín za rok 2016
5. nabídku Vodohospodářského zařízení Šumperk a.s, na projednání problematiky a
otázek souvisejících s provozováním vodohospodářské infrastruktury po roce 2020
6. darovací smlouvu č. 2017/006 – D na věcný dar v celkové hodnotě 11 041,00 Kč –
elektrocentrála Heron pro účely vybavení JSDH Maletín
Zastupitelstvo ukládá:
1. starostovi uveřejnit schválený rozpočet na webových stránkách obce v úplném znění,
současně na úřední desce oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je
možno nahlédnout do jeho listinné podoby
2. starostovi předložením žádosti o poskytnutí úvěru do KB Šumperk
3. starostovi zpracování kupních a nájemních - pachtovních smluv
4. starostu zajištěním příslušných povolení a dodání propočtu na akci vybudování
umělého hřiště
5. starostovi spolupráci s projektantem na zpracování konceptu uspořádání prostoru před
obecním úřadem a studii památníků pro Emilii Schindler
6. starostovi vypracování výzvy na výběrové řízení na akci „Akumulace vody pro hříště
(víceúčelový areál) Maletín – IV. etapa
7. starostovi podání žádosti o finanční dar na akci „Den Mikroregionu Mohelnicko“
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zapsala: Bc. Dana Šoupalová
starosta: ing. Petr Pospěch

místostarosta: Jiří Flášar

Maletín 27. 2. 2017
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