Výsledky projednání zastupitelstva z 34. řádného zasedání zastupitelstva obce Maletín
konaného dne 9. 4. 2018 v zasedací místnosti OÚ Maletín v 16:00 hodin
Přítomno: 6 členů, 2 neomluveni, 1 omluven
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program a doplnění programu
2. zápis a usnesení ze dne 14. 2. 2018
3. rozpočtové opatření č. 2/2018
4. předběžné rozpočtové opatření bez určení konkrétní výše rozpočtové změny pro rok
2018 pro rozpočtové změny dle bodu 4) zápisu
5. text výzvy – oznámení výběrového řízení na zakázku „Zkvalitnění výuky v ZŠ
Maletín“ – vybavení učebny, stavební práce, dodávka schodolezu. Hodnotícím
kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. Pověřují starostu dalšími kroky
k vyhlášení výzvy
6. nabídku ing. Romana Bukáčka, Na Úvoze 32, 591 01 Žďár nad Sázavou s
nabídkovou cenou činí 48.400 Kč s DPH na zpracování studie hodnocení záměru
výstavby rozhledny na vrchu Skalník v k.ú. Javoří u Maletín na krajinný ráz. Dále
pověřují starostu dalšími kroky k jednání ve věci. Na další jednání zastupitelstva
zajistí nabídky na projektové řízení. Zastupitelé schvalují výšku rozhledny 50 m.
7. firmu Hras – zařízení hřišť, s. r. o. Zemědělská 6/145, 736 01 Havířov – D. Datyně
s nabídkovou cenou 443.600,00 Kč bez DPH jako vítěznou firmu na projekt „Dětské
sportoviště“. Dále pověřují starostu dalšími kroky k uzavření smlouvy s odkládací
podmínkou
8. firmu PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice s nabídkovou cenou
2.987.087,54 Kč bez DPH jako vítěznou firmu na projekt „Výstavba sportoviště pro
ZŠ Maletín“. Dále pověřují starostu dalšími kroky k uzavření smlouvy s odkládací
podmínkou
9. firmu STRABAG a. s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
s nabídkovou cenou 946.134,32 Kč bez DPH jako vítěznou firmu na projekt „Místní
komunikace Maletín II. etapa“. Dále pověřují starostu dalšími kroky k uzavření
smlouvy s odkládací podmínkou
10. Experior s. r.o. Říční 114, 789 91 Štíty jako vítěznou firmu s nabídkovou cenou
1.488.585,18 Kč bez DPH, pověřují starostu podpisem smlouvy s odkládací
podmínkou
11. postup – vyzvat zájemce o koupi pozemku p.č. 202/22 k.ú. Nový Maletín
k předložení cenové nabídky na prodej pozemku. Poté budou znovu o věci jednáno.
Upřednostněna bude nabídka s vyšší nabídkovou cenou
12. Přijetí neinvestiční dotace od Lesního družstva Háj Maletín ve výši 10 tis. Kč, o jejím
použití prozatím nebude rozhodovat
13. neinvestiční dotaci pro Spolek rybářů obce Maletín, Starý Maletín č. 21, 789 01
Zábřeh ve výši 20 tis. Kč s účelem použití na kulturní a sportovní rybářskou činnost
pro děti a dospělé, nákup dovybavení sekačky a rybářských holinek. Dále schvalují
text veřejnoprávní smlouvy, pověřují starostu podpisem smlouvy
14. příspěvek na dokrytí mezd a odvodů pro ZŠ a MŠ Maletín, příspěvková organizace ve
výši 110.000 Kč na rok 2018. Příspěvek je účelový a bude vyúčtován ze strany
příspěvkové organizace
15. účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Maletín, okres Šumperk, příspěvková
organizace, Maletín č. 94, 789 01 Zábřeh za rok 2017
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16. vrácení sjednané kauce ve výši 79.080 Kč na bankovní účet paní J. N. dle Dohody o
doplnění a úpravě kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitému majetku
17. záměr oprav komunikací s názvem „Rekonstrukce místních komunikací Maletín III.
etapa“ v rozsahu uvedeném dle dobu 16) zápisu a zajištění nabídky na projektové
práce do příštího zasedání, pověřují starostu dalším jednáním ve věci

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. rozpočtové opatření č. 1/2018
2. výroční zprávu Lesního družstva Háj Maletín za rok 2017
3. informaci o zahájení prací na vytvoření nového lesního hospodářského plánu pro
jednotlivé obce družstva na období 2019 – 2028
4. informaci o uzavření smlouvy mezi obcí Maletín a Úřadem práce Šumperk na veřejně
prospěšné práce v obci. Obec zaměstná 4 pracovníky, z toho 2 budou placeni
z prostředků úřadu práce, 2 z prostředků obce
Zastupitelstvo ukládá:
1. starostovi pokračovat v započatých projektech „Zkvalitnění výuky v ZŠ“, „Rozhledna
Javoří“, „Dětské sportoviště“, „Výstavba sportoviště pro ZŠ Maletín“, „Místní
komunikace II. etapa“, „Zlepšení tepelně technických vlastností budovy hasičské
zbrojnice SDJ Maletín“
2. starostovi vyzvat zájemce o koupi pozemku 20/22 k.ú. Nový Maletín k předložení
cenové nabídky
3. starostovi realizaci rozpočtového opatření č. 2/2018
4. starostovi realizaci vrácení sjednané kauce ve výši 79.080 Kč
5. starostovi zajištění nabídky na projektové práce na projekt „Rekonstrukce místních
komunikací Maletín III. etapa

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

místostarosta: Jiří Flášar

Maletín 9. 4. 2018
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