Výsledky projednání zastupitelstva z 35. řádného zasedání zastupitelstva obce Maletín
konaného dne 25. 6. 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 9. 4. 2018,
3. rozpočtové opatření č. 6/2018,
4. projednání závěrečného účtu obce Maletín za rok 2017 se uzavírá vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad,
5. účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2017 sestavenou
ke dni 31. 12. 2017,
6. dodatek č. 3 firmy Experior Štíty na projekt „Novostavba hasičské zbrojnice JSDH“,
pověřují starostu podpisem dodatku,
7. pojištění budovy nové hasičky dle předloženého návrhu, dále souhlasí se sjednocením
pojištění vozidel obce a uzavření smlouvy s jednou pojišťovnou a pověřují starostu
podpisem smlouvy,
8. firmu na dodávku schodolezu ALTECH, Průmyslová 1146, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 463447861, DIČ: CZ46344861. Nabídková cena činí 67 000 Kč bez DPH.
Pověřují starostu podpisem kupní smlouvy,
9. firmu na vybavení učebny ROBOTRIO, s. r. o. Králec 132, 788 20 Dolní Studénky,
IČ: 25390872, DIČ: CZ25390872. Nabídková cena činí 462 390 Kč bez DPH.
Pověřují starostu podpisem kupní smlouvy,
10. firmu na stavební práce Experior s. r. o., Říční 114, 789 91 Štíty, IČ: 28577132.
Nabídková cena činí 724 818,90 bez DPH. Pověřují starostu podpisem smlouvy o
dílo,
11. smlouvu o poskytnutí dotace z Programu na podporu JSDH 2018 Olomouckého kraje,
výše dotace 20 tis. Kč, pověřují starostu podpisem smlouvy,
12. prodej části pozemku 2289/1 – část v k. ú. Starý Maletín pro Eva Vrbková,
Kosmonautů 302/1. 789 01 Zábřeh. Účelem koupě je uvedení skutečného stavu do
stavu právního. Navrhovaná cena je 70 Kč/ m2. Pověřují starostu podpisem smlouvy,
13. prodej části pozemku parcela č. 761/2 k. ú. Javoří u Maletína pro Ing. Martu
Musilovou, Javoří č. 36, 789 01 za cenu 170 Kč/ m2. Dále bude nutné vyhotovit
geometrický plán k oddělení prodávané části tak, aby byl umožněn příjezd do
nemovitosti č. ev. 1 Javoří. Pověřují starostu podpisem smlouvy,
14. prodej pozemku parcela č. 20/22 k.ú. Nový Maletín zájemci Michal Pjajko, Nový
Maletín č. ev. 30, 789 01 Zábřeh za prodejní cenu 130 Kč/ m2, pokud bude prodej
podléhat dani z přidané hodnoty, bude přičtena k ceně. Pověřují starostu podpisem
smlouvy,
15. pronájem části pozemku o výměře cca 20 m2 na pozemku parcela č. 438/3 k.ú. Starý
Maletín. Cena pronájmu je 5 Kč/ m2 a rok, doba nájmu je doba určitá a to 5 let
s možností prodloužení. Nájemné bude uhrazeno jednorázově při podpisu smlouvy,
16. dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1 Starý Maletín č. 94 s dosavadním
nájemcem,
17. uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru od KB Šumperk ve výši 1 067 000,00
Kč na účel předfinancování dotace na projekt „Zkvalitnění výuky v ZŠ Maletín“,
schvalují text smlouvy o úvěru a pověřují starostu nebo místostarostu podpisem
úvěrové smlouvy,
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18. uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru od KB Šumperk ve výši 2.800.000,00
Kč na účel spolufinancování „Intenzifikace třídění odpadu Maletín“,
schvalují text smlouvy o úvěru a pověřují starostu nebo místostarostu podpisem
úvěrové smlouvy.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. rozpočtové opatření č. 3, 4, 5/2018,
2. celkové vyúčtování nákladů na vybudování budovy č. p. 248 (nová hasička),
3. výsledky výběrového řízení projektu „Zkvalitnění výuky v ZŠ Maletín“.
K jednotlivým etapám projektu byly předloženy smlouvy ke schválení. Výdaje mimo
projekt dotace – rekonstrukce hygienického zázemí včetně přívodu teplé vody,
4. informaci o realizaci akce „Dětské sportoviště včetně podílu financování z dotace a
z vlastních prostředků,
5. informaci o realizaci akce „Výstavba sportoviště pro ZŠ Maletín“,
6. informaci o realizaci akce „Zlepšení tepelně technických vlastností budovy hasičské
zbrojnice SDH Maletín parcela č. st. 437, k ú. Starý Maletín,
7. informaci o provedené kontrole na projektu „Zlepšení rekreační funkce lesa“,
8. jmenování Mgr. Heleny Pospěchové na pracovní místo ředitelky Základní školy a
Mateřské školy Maletín, okres Šumperk, na základě výsledků konkursního řízení,
9. žádosti o prodej pozemků p. č. 2316/3, 486/1, 932/1 – části v k. ú. Starý Maletín více
zájemců. Tito budou vyzváni k vyjádření a poté bude o věci znovu jednáno
10. námitku vlastníka nemovitosti Javoří ev. č. 1,
zápis z provedené kontroly kontrolního výboru za období od 25. 9. 2017 do 9. 4. 2018,
11. informaci o změně č. 1 a č. 2 územního plánu obce Maletín.
Zastupitelstvo ukládá:
1. starostovi a místostarostovi realizaci uzavření všech smluv – o dílo, kupních,
úvěrových pojistných, nájemních

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

místostarosta: Jiří Flášar

Maletín 25. 6. 2018
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