Výsledky projednání zastupitelstva z 29. řádného zasedání zastupitelstva obce Maletín
konaného dne 25. 9. 2017 v zasedací místnosti OÚ Maletín v 17:00 hodin
Přítomno: 5 členů do 17:40 hod, poté 7 členů, 2 neomluveni
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program a doplnění programu
2. rozpočtové opatření č. 11
3. dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2017/1 ze dne 15. 5. 2017 mezi obcí a firmou Miroslav
Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky – prodloužení doby plnění.
4. vícepráce na optimalizaci elektroinstalace včetně místa připojení a to pro firmu
Skalický ve výši 78.511,- včetně DPH a pro p. Ryšánka Jiřího, Křemačov ve výši
13.530,- Kč včetně DPH,
5. TDI ing. Petr Dolečka, Šumperk za odměnu 5.000,- Kč bez DPH
6. nákup hadic a postřikovače na hřiště. Rozsah určí správce hřiště
7. příkazní smlouvu – poskytování služeb koordinátora BOZP na staveništi na akci
Nová hasičská zbrojnice Maletín
8. koncept měněpráce/vícepráce na novostavbě hasičské zbrojnice SDH Maletín.
Starosta prověří, zda méněpráce bude akceptovat poskytovatel dotace. Starosta je
pověřen uzavřením objednávky či dodatku ke smlouvě na tyto vícepráce v souladu se
stanoviskem poskytovatele dotace.
9. dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru registrační číslo 990 16903534 ze dne 21. 6. 2017,
kdy se mění znění článku 81.1. Další odkládací podmínky prvního čerpání, bod 8.1.3.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavřením.
10. odměnu firmě Artory – Consulting s. r. o. Šumperk, Evaldova 2099/34a, 787 01
Šumperk, IČ: 27782921 za administraci hlášení o změnách č. 1 v rámci PRV 2014 –
2020
11. objednávku – vypracování projektové dokumentace a analýzy potenciálu produkce
odpadů na akci „Intenzifikace třídění odpadů Maletín“ – odměna činí 139.560,- Kč
bez DPH. Objednávka samotná byla podepsána s datem 17. 12. 2016, plnění
z objednávky nastane až po projednání a schválení zastupitelstvem obce s firmou
Koncedo s. r. o. Hradec Chelčického 733/8, Hradec Králové
12. odměnu za přípravu pokladů pro výběrové řízení ve výši 25.000,- Kč a odměnu za
administraci výběrového řízení ve výši 25.000,- Kč s JIP PROJEKT servis s. r. o.,
Přemyslovská 1482/32, Praha 3 na akci Intenzifikace třídění odpadů Maletín“
13. objednávku vyhotovení letáků, brožur a propagačního videa zajišťující osvětu občanů
v souvislosti s projektem ve výši 100.000,- Kč JIP PROJEKT servis s. r. o.,
Přemyslovská 1482/32, Praha 3 na akci Intenzifikace třídění odpadů Maletín“
14. technickou specifikaci pro výběrové řízení na projekt „Intenzifikace třídění odpadů
Maletín“, hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Dále schvalují složení
výběrové komise pro tento projekt ve složení: v případě 3 členné komise: Ing. Petr
Pospěch, Jiří Flášar, 1 člen z firmy KONCEDO Hradec Králové. v případě 5 členné
komise: Ing. Petr Pospěch, Jiří Flášar, Ladislav Šoupal, 2 členové z firmy
KONCEDO Hradec Králové. Jako náhradníci jsou schválení ostatní přítomní členové
zastupitelstva.
15. postup prací – zhutnění terénu hřiště ještě v letošním roce, připravit podklady pro
výběrové řízení a pověřují starostu dalším jednání ve věci
16. nákup 2 plastových skluzavek a plachty na pískoviště umístěné u panelových domů č.
36 a 37 a pověřují starostu obce realizací
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17. novou výši členských příspěvku MAS Mohelnicko, z. s. následovně: obec 5000,- Kč
+ 5,- Kč/obyvatel.
18. darovací smlouvu mezi Svazkem obcí Mikroregionu Mohelnicko, U Brány 2, 789 85
Mohelnice, IČ: 70626812 a obcí Maletín, Starý Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČ:
00302988 na finanční dar ve výši 50 tis. Kč. Dar bude použit na akci Den
Mikroregionu Mohelnicko.
19. poskytnutí finančního daru pro Hospic na Svatém Kopečku, nám. Sadové 4/24, 779
00 Olomouc, IČ: 73634671 ve výši 10 tis. Kč. Finanční dar se nebude vyúčtovávat.
20. Smlouvu o dílo – Lesní hospodářský plán. Objednatel je obec Maletín, zhotovitel je
firma Taxonia CZ, s. r. o., Chválkovická 503/88A, 779 00 Olomouc, IČ: 27068897.
Cena je stanovena dohodou, jako nejvýše přípustná ve výši 450,- Kč bez DPH za 1
ha, celkem předběžné 132 230,- Kč bez DPH, předběžná výměra činí 294 ha včetně
plocho ostatních pozemků a bude upřesněna na základě finální plochové tabulky a
aktuální výměry.
21. Poskytnutí stranám výlepovou plochu na vývěsce před budovou č. p. 21 a výši nájmu
50,- Kč – v souvislosti s volbami do Parlamentu PS ČR
22. prodej pozemku p. č. 769/2 k.ú. Javoří u Maletína pro Rostislava Gábu, Javoří č. 22
za cenu 30,- Kč/ m2 a pověřují starostu podpisem smlouvy
23. pronájem nebytových prostor – místnost v přízemí budovy obecního úřadu Maletín,
Starý Maletín č. 21 pro firmu Firma Diving Centrum Leština s. r. o. Zálavčí 128, 789
01 Leština, IČ: 06092497 za měsíční nájemné ve výši 500,- Kč. Nájem je sjednán na
dobu určitou 1 rok od 1. října 2017. Před uplynutím nájmu je možno požádat o
prodloužení nájemního vztahu a pověřují starostu podpisem smlouvy
24. nabídku spolku Trend vozíčkářů Olomouc, Holečkova – 9, 779 00 Olomouc na
digitalizační práce obecní kroniky za nabídnutou cenu 3100,- Kč bez DPH a pověřují
starostu dalším jednáním se spolkem.
25. dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019
26. přijetí dotace s účelem použití na částečnou úhradu výdajů na výstavbu požární
zbrojnice, schvalují text smlouvy a pověřují starostu podpisem smlouvy.
Poskytovatelem dotace je Olomoucký kraj, výše dotace činí 246 tis. Kč
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Maletín za rok 2017
2. Rozpočtové opatření č. 9, 10
3. Informaci o nákladech na investiční akci zhotovení památníku Emilie Schindlerová
včetně předpokládaného vyúčtování akce s poskytovatelem dotace
4. Závěrečnou zprávu – vyúčtování příspěvku z Programu podpory kultury
v Olomouckém kraje 2017 na akci „Den Mikroregionu Mohelnicko a oslavy obce
Maletín 700 let.
5. Zprávu o poskytnuté dotaci z ministerstva kultury ve výši 90 tis. Kč
6. Zprávu o investiční akci „Obnova místních komunikací Maletín“
7. Informaci o nutnosti úpravy terénu kolem budovy nové hasičky, vysvahování terénu
kolem budovy – vyžádá si další finanční prostředky nad rámec uzavřené smlouvy
8. informaci o projektu podpořené z MAS Mohelnice – manipulační technika
(vysokozdvižný vozík) pro LD Háj Maletín. Žádost byla podpořena. Další bude řešit
LD Háj Maletín
9. informaci o investiční akci „Zkvalitnění výuky v ZŠ Maletín“. Obec Maletín uspěla
při získání dotace, dotace je přes MAS Mohelnicko. Nyní je projekt ve fázi kontroly
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ze strany řídícího orgánu s termínem minimálně 6 měsíců. Proto se realizace projektu
přesunuje na příští rok – administrativní důvody.
10. Požadavky na změnu pravidel pro prodej pozemků na výstavbu rodinných domů,
pověřují starostu ve spolupráci a právníkem obce k vypracování změny. Dále pověřují
starostu obce vypracováním dodatku pro L. Michalčáka, V. Mlčůcha na změnu
smlouvy dle zápisu bod č. 17.
11. Informaci o investiční akci „Hřiště s umělým povrchem včetně prací na zhutnění
terénu ještě v letošním roce
12. vyhodnocení ankety o případném zákazu omezení hluku v neděli. Anketa byla
uveřejněna v Maletínském zpravodaji č. 2/květen 2017. Občané měli možnost se
vyjádřit k problematice zákazu či omezení hluku v neděli (sekání trávy, řezání pilou
apod). Celkem bylo odevzdáno 26 lístků, z toho 20 občanů bylo pro omezení či zákaz
činnosti hluku v neděli a 6 bylo proti. Zastupitelé konstatují, že pro nedostatek zájmu
ze strany občanů, věc odkládají.
13. Informaci o možnosti získání dotace na pořízení popelnic do domácností na
separovaný odpad. Separovaný odpad by bylo možno dále třídit a využít. Popelnice by
bylo možno opatřit čipem – informace o třídění jednotlivých domácností. Zatím
nejsou známy konkrétní podmínky, je možno věc znovu projednat.
Zastupitelstvo ukládá:
1. Starostovi zajištění nákupu hadic a postřikovače na hřiště
2. Jednání s poskytovatelem dotace ohledně bodu 10) vícepráce/méně práce na výstavbě
nové hasičské zbrojnice
3. Starostovi další jednání s dodavatelskou firmou na akci „Zlepšení rekreační funkce
lesa“ ve spolupráci s poskytovatelem dotace
4. Starostovi další jednání s firmou týkající se akce „Intenzifikace třídění odpadů
Maletín“
5. Starostovi dalším jednáním s firmou Koncedo Hrade Králové o podmínkách dotace
na nákup nového traktoru se štěpkovačem
6. Starostovi ve spolupráci s právníkem obce připravit změnu pravidel pro prodej
pozemků na výstavbu rodinných domů a připravit dodatek stávající smlouvy budoucí
kupní pro L. Michalčáka, V. Mlčůcha
7. Starostovi zajistit ještě letos zhutnění terénu na hřiště s umělým povrchem
8. Starostovi získat další informace v projektu získání dotace na pořízení popelnic do
domácností na separovaný odpad

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

místostarosta: Jiří Flášar

Maletín 25. 9. 2017
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