Výsledky projednání z 10. řádného zasedání zastupitelstva obce Maletín konaného dne
25. 2. 2019 v zasedací místnosti OÚ Maletín v 17:15 hodin
Přítomno: 8 členů, 1 omluven
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program a doplnění programu
2. zápis a usnesení ze dne 10. 12. 2018, ze dne 28. 1. 2019
3. rozpočet obce Maletín na rok 2019 v Kč:
příjmy
8.380 640,00
financování
-600 000,00
celkové zdroje ve výši
7 780 640,00
celkové výdaje
7 780 640,00
4. závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy č. 1 materiálu „Návrh rozpočtu“
5. příspěvek příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Maletín, Maletín č.
94 dle přílohy č. 2. Příspěvek na doplatek mezd v roce 2019 bude vyúčtován k datu 31.
12. 2019
6. rozpočet a čerpání sociálního fondu obce Maletín dle přílohy č. 3
7. neinvestiční příspěvek pro spolky obce Maletín včetně vzorové veřejnoprávní smlouvy
– dle přílohy č. 4
8. dodatek č. 2 ke smlouvě o ukládání odpadu č. 108 mezi obcí a firmou EKOUNIMED s. r. o., Medlov č. 187, 783 91 Uničov s účinností od 1. 3. 2019 na dobu
určitou a to do 31. 12. 2019 a pověřují starostu podpisem dodatku.
9. novou výši odměn členů zastupitelstva obce Maletín s účinností od 1. 3. 2019 dle
nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
10. záměr pronájmu budovy staré hasičky pro využití spolkové činnosti za podmínky
úhrady režijních nákladů
11. smlouvu o vytvoření internetových stránek zhotovitele Galileo Corporation s. r. o.
Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ: 25448714 s celkovou cenou 20.500,- Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
12. smlouvu o provozu internetových stránek zhotovitele Galileo Corporation s. r. o.
Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ: 25448714 s celkovou cenou 6500,- Kč bez
DPH ročně a pověřuje starostu podpisem smlouvy
13. smlouvu o zřízení a provozu interaktivní mapy zhotovitele Galileo Corporation s. r. o.
Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ: 25448714 s celkovou cenou 6.500,- Kč bez
DPH a cenou 1.750,- Kč bez DPH za zajištění provozu mapy a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
14. smlouvu o zpracování osobních údajů provozovatele Galileo Corporation s. r. o.
Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ: 25448714 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
15. jako jedinou možnou variantu technického řešení D35 návrh včetně realizace
mimoúrovňové křižovatky Maletín. Technické návrhy bez MÚK Maletín nebudou
odsouhlaseny a to v žádném následném stupni schvalovacího procesu D35 v úseku
Mohelnice – Staré Město.
16. delegování místostarostky na valnou hromadu HS Maletín dne 9. 3. 2019
17. celkový počet pracovníků na sezónní práce v počtu 3, z toho 2 budou placeni
z prostředků obce, na 1 pracovníka obec využije nástroj aktivní politiky zaměstnanosti.
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Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. rozpočtové opatření č. 16/2018
2. inventarizační zprávu za rok 2018
3. přehled podaných žádostí obce Maletín na dotační tituly v roce 2019
4. zprávu o činnosti knihovny Maletín za rok 2018
5. cenovou nabídku na opravu povrchu plochy parkování u bytových jednotek č. 34 a 35
Maletín.
6. Informaci p.Flášara M. o projednání cenové nabídky na SBD Zábřeh. Po projednání
podá zprávu
7. Informaci ohledně sjezdu MÚK budoucí trasy dálnice D35 Staré Město - Mohelnice
8. Informaci místostarostky z výroční schůze SROM Maletín
9. oznámením záměru zřízení 5. ročníku na ZŠ a MŠ Maletín. Od 1. 9. 2019 bude na
škole zřízen 5. ročník základní školy, čímž vznikne ucelený 1. stupeň základního
vzdělávání. Tímto opatřením dojde ke zvýšení počtu žáků a výhledově i ke
skutečnosti, že škole nebude nutno udělovat ze strany zřizovatele výjimku z nejnižšího
počtu žáků
10. připomínku na zimní údržbu místních komunikací
Zastupitelstvo ukládá:
1. starostovi a účetní rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové sklady
2. starostovi uveřejnění záměru pronájmu budovy staré hasičky
3. starostovi nechat prověřit velikost jističe v budově staré hasičky, případně zajistit
výměnu za jistič s nižším výkonem a tím ušetřit finanční prostředky
4. starostovi podat žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací na 1 pracovní místo
zapsala: Bc. Dana Šoupalová
starosta: ing. Petr Pospěch

místostarostka: Nagyvathyová Aloisie

Maletín 25. 2. 2019
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