Výsledky projednání zastupitelstva z 24. řádného zasedání zastupitelstva obce Maletín
konaného dne 6. 3. 2017 v zasedací místnosti OÚ Maletín v 17:00 hodin
Přítomno: 7 členů, 2 neomluveni - z toho 1 zastupitel se dostavil 17:05 hod.
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program a doplnění programu
2. delegování Jiřího Flášara na členskou schůzi Lesního družstva Háj Maletín
3. změnu stavby před dokončením – jedná se o stavbu nové hasičské zbrojnice, dále
schvalují odměnu pro ing. Dolečka Jiřího, Šumperk ve výši 15 tis. Kč + DPH za
zpracování změny a pověřují starostu podpisem smlouvy
4. dohodu mezi obcí Maletín a obcí Krchleby na zajištění provádění chemických postřiků
porostů za účelem odstranění nežádoucích plevelů a dřevin v katastru obce Krchleby
na Moravě. Dohoda je na dobu určitou a to do konce současného volebního období a je
platná po dobu výkonu funkce současného starosty. Pověřují starostu podpisem
dohody.
5. prodej pozemku parcela č. 20/19 o výměře 1328 m2 a pozemku parcela č. 20/20 o
výměře 1005 m2, oba pozemky v katastrálním území Nový Maletín pro žadatele Jan
Černý, Antonína Slavíčka 33, 568 02 Svitavy. Prodejní cena činí 105,00 Kč + DPH/ m2
6. zastupitelstvo rozhodlo o námitkách:
Námitce se vyhovuje: N 01 – Zdenka Hladíková, N 03 – N 04 – Tomáš Novák,
jejichž odůvodnění je součástí textové části odůvodnění Územního plánu Maletín.
Námitce se nevyhovuje: N 02 – Maletínské byty, s. r. o., N 05 – Mgr. Jan Říha, N 06
– Ředitelství silnic a dálnic ČR, N 07 – Tomáš Staněk, N 08 VEM Maletín, s. r. o.,
jejichž odůvodnění je součástí textové části odůvodnění Územního plánu Maletín.
7. Zastupitelstvo vydává územní plán Maletín (zhotovitel Ing. arch. Kodet, autorizovaný
architekt a Ing. arch. Komrska, autorizovaný architekt) postupem podle § 171 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (dále je „správní řád“), a v souladu s § 6
odst. 5 písm. c) a § 43 stavebního zákona, jako Opatření obecné povahy č. 1/2017
uvedené v příloze tohoto usnesení.
8. zastupitelstvo obce Maletín rozhodlo v souladu s § 44 zákona č. 183/2006 Sb.,
v platném znění (stavební zákona) o pořízení Změny č. 1 územního plánu Maletín, a
to za podmínky úhrady veškerých nákladů za zpracování a pořízení od předkladatelů
podnětů.
9. zastupitelstvo obce schválilo v souladu s § 6 odst. 6) písm. e), v souladu s § 47 odst.
1) a 4), § 49 odst. 1) a § 53 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební
zákon člena zastupitelstva spolupracujícího s pořizovatelem při zpracování podkladů
pro pořízení Změny č. 1 územního plánu Maletín, a to pana Ing. Petra Pospěcha
10. zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením následujícího podnětu do Změny č. 1
územního plánu Maletín a to:
vymezení ploch pro větrný park pro umístění 3 větrných elektráren a to k budoucí
trase D 35
11. zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy na pořízení Změny č. 1
územního plánu 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 zákonem.
12. zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování Změny č. 1
územního plánu Maletín na základě zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební
zákon) s Ing. arch. Ladislavem Komrskou, který splňuje kvalifikační požadavky
stanovené tímto zákonem. Dále pověřují starostu podpisem příslušných smluv. Úplata
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je stanovena částkou 1,- Kč bez DPH pro každou smlouvu s termínem do 31. 12.
2019.
13. zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu s § 44 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění
(stavební zákon) o pořízení Změny č. 2 územního plánu Maletín, a to za podmínky
úhrady veškerých nákladů za zpracování a pořízení od předkladatelů podnětů.
14. zastupitelstvo obce schválilo v souladu s § 6 odst. 6) písm. e), v souladu s § 47 odst. 1)
a 4), § 49 odst. 1) a § 53 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební
zákon) člena zastupitelstva spolupracujícího s pořizovatelem při zpracování podkladů
pro pořízení Změny č. 2 územního plánu Maletín, a to pana Ing. Petra Pospěcha –
určeného zastupitele.
15. zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy na pořízení Změny č. 2
územního plánu 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 zákonem. Cena dle příkazní smlouvy činí 60.500 Kč s DPH
s termínem plnění do 31. 12. 2019.
16. zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování Změny č. 2
územního plánu Maletín na základě zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební
zákon) s Ing. arch. Ladislavem Komrskou, který splňuje kvalifikační požadavky
stanovené tímto zákonem. Smlouva o dílo bude na částku 40 tis. Kč, s termínem plnění
do 31. 12. 2019. Zastupitelstvo bude specifikovat podmínky využití ploch VL.
17. zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením následujícího podnětu do Změny č. 2
územního plánu Maletín, a to:
vymezení ploch VL – plochy výroby, skladování a logistiky ve východní části k. ú.
Starý Maletín o výměře cca 9 ha. Jedná se především o pozemky p.č. 180, 162/1, 144
k ú. Javoří u Maletína, 1329/1 k ú. Starý Maletín
změna využití pozemků 356/2 a 127, k. ú. Starý Maletín z ploch VL – plochy výroby
na plochy BH – plochy bydlení v bytových domech
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. předkládací zprávu o projednání návrhu Územního plánu Maletín
2. sdělení pořizovatele, že k projednávanému návrhu Územního plánu Maletín bylo
uplatněno 8 námitek dotčených osob dle § 52 odst. 2 stavebního zákona.
3. sdělení pořizovatele, že k projednávanému návrhu Územního plánu Maletín byla
uplatněna 1 připomínka fyzické osoby podle § 52 odst. 3 stavebního zákona.
4. sdělení pořizovatele, že na základě stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství, který vydal stanovisko podle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, byly
podmínky zahrnuty do grafické a textové části Územního plánu Maletín, popř. budou
uplatněny v územním a stavebním řízení.
Zastupitelstvo ukládá:
1. oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu vydání Opatření obecné
povahy č. 1/2017 – Územní plán Maletín v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a
vyznačit účinnost.
2. poskytnout Opatření obecné povahy č. 1/2017 – dokumentaci Územního plánu
Maletín opatřené záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, příslušnému
úřadu územního plánování a Krajského úřadu Olomouckého kraje.
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3. zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup údaje o vydaném Územním plánu
Maletín a o místech, kde je možné do dokumentace nahlížet, a oznámit tuto informaci
jednotlivě dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu.
4. zpracovat registrační list Územního plánu Maletín a podat návrh Krajskému úřadu
Olomouckého kraje na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.
5. zabezpečit archivování úplného elaborátu Územního plánu Maletín včetně podkladů a
písemností dokládajících proces pořizování.
6. zabezpečit archivování ´plného elaborátu Územního plánu Maletín včetně dokladů a
písemností dokládajících proces pořizování

zapsala: Bc. Dana Šoupalová
starosta: ing. Petr Pospěch

místostarosta: Jiří Flášar

Maletín 6. 3. 2017
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