Výsledky projednání z 11. řádného zasedání zastupitelstva obce Maletín konaného dne
24. 4. 2019 v zasedací místnosti OÚ Maletín v 17:15 hodin
Přítomno: 7 členů, 2 omluveni
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program a doplnění programu,
2. zápis a usnesení ze dne 25. 2. 2019,
3. projednání návrhu závěrečného účtu obce Maletín za rok 2018 se uzavírá
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad,
4. účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce Maletín za účetní období 2018
sestavenou ke dni 31. 12. 2018,
5. účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace, Maletín č.
94, za účetní období 2018 sestavenou ke dni 31. 12. 2018,
6. rozdělení výsledku hospodaření – zisk – převod do rezervního fondu příspěvkové
organizace,
7. změnu článku 2, bodu 2.3 Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k
nemovitosti – parcela č. 408/12 k.ú. Starý Maletína uzavřenou mezi obcí Maletín a
L. M. následovně: dokončení stavby rodinného domu je kupující povinen obci
prokázat kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem do data 17. 9.
2019. Ostatní články smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
8. postupovat v souladu s článkem 2. bod 2.2 Smlouvy o budoucí kupní smlouvě o
převodu vlastnictví k nemovitosti uzavřenou mezi obcí Maletín a M. M., dne 28. 5.
2015. Zde je ujednána smluvní pokuta ve výši ½ z celkové kupní ceny uvedené v čl.
3 odst. 3.2 smlouvy při nedodržení podmínky uvedené ve smlouvě. Porušením této
podmínky ze strany budoucího kupujícího obec od smlouvy odstupuje a pozemek
bude nabídnut jinému zájemci.
9. souhlasí se snížením záměru odkupu pozemků schválených na zasedání č. 31 ze dne
11. 12. 2017 pro Maletínské byty s. r. o., Československé armády 887/12, 789 01
Zábřeh, IČ: 05214963. Záměr na výměru bude činit 5000 m2, prodejní cena 70,- Kč
za 1 m2 bez DPH za účelem výstavby rodinných domů. Předmětem prodeje budou
pozemky parcela č. 484/1, 484/2, 484/3, 484/4, 477/5, všechny pozemky v k.ú.
Starý Maletín. Geometrickým plánem bude upřesněna výměra. Podmínkou prodeje
je, že kupní smlouva musí být uzavřena do 1. 10. 2019.
10. nabídku firmy SEKNE spol. s r. o., Hamerská 12, Olomouc, na zhotovení
zpomalovacího retardéru včetně návrhu dopravního značení a zjištění stanovení
dopravního značení za nabídkovou cenu cca 32.192,- Kč s DPH. Zpomalovací pruh
bude umístěn na místní komunikaci č. 8c v prostoru před bytovými jednotkami
Maletín č. 236 – 238 a pověřují starostu dalším jednáním ve věci.
11. nabídku firmy ROADMEDIC s. r. o. Šumperk na opravu místních komunikací
v ceně 58.830,- Kč bez DPH v úseku č. 1, 2, 4, 5 a 6. dále pověřují starostu dalšími
kroky v dané věci. Úsek č. 3 by se spravoval v další etapě.
12. pronájem budovy staré hasičky č. stav. 437 k.ú. Starý Maletín pro SDH Maletín.
Cena nájmu je stanovena ve výši 1,- Kč a rok. Důvodem je podpora ze strany obce
spolkové činnosti SDH Maletín. Další podmínka uzavření nájemní smlouvy je
úhrada nákladů za spotřebované energie (elektřina, plyn, voda). Délka pronájmu je
stanovena na 1 rok od podpisu smlouvy. V nájemní smlouvě bude ustanovení za
přenesení zodpovědnosti za majetek na nájemce po dobu nájmu.
13. pronájem parcely č. 380 k. ú. Starý Maletín pro Zemní práce Staněk, s. r. o. Starý
Maletín č. 14, IČ: 06046479. cena za pronájem činí 5,- Kč za 1 m2, doba pronájmu
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je 5 let s výpovědní dobou 3 měsíce. Zastupitelé pověřují starostu podpisem
smlouvy.
14. příspěvek pro Spolek rybářů obce Maletín, Maletín 21, 789 01 Zábřeh, IČ: 683
18 031 ve výši 10 tis. Kč, dále schvalují text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace a pověřují starostu podpisem smlouvy.
15. příspěvek pro Tělovýchovnou jednotu Maletín, Maletín 21, 789 01 Zábřeh, IČ:
449 393 70 ve výši 30 tis. Kč, dále schvalují text veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace a pověřují starostu podpisem smlouvy.
16. prodej pozemku parcela č. 20/28 k.ú. Nový Maletín s výměrou pozemku
1007 m2, prodejní cena činí 105 Kč/m2 bez DPH. Kupující je L.T. a zastupitelstvo
pověřují starostu podpisem smlouvy
17. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IP-12-8024290/SOBS VB/1. Jedná se o pozemky obce - parcela č. 412, 2243,
405/2 v k.ú. Starý Maletín, obec Maletín. Předmětem věcného břemene je umístit,
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy k pozemku parcela č.
407/7 k.ú. Starý Maletín právě přes výše zmíněné pozemky. Jednorázová náhrada
činí 1.450,- Kč a je v souladu se schváleným ceníkem náhrad
18. souhlasí s klíčem plnění finanční kompenzace provozu větrného parku společnosti
VTE Maletín s. r. o. Poděbrady, IČ: 24294527 a pověřují starostu, aby tyto
podmínky zapracoval do smlouvy o spolupráci a případných dalších smluvních
vztahů.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. rozpočtové opatření č. 16/2018
2. výroční zprávu LD Háj Maletín za rok 2018 a situaci ve věci vysokozdvižného vozíku
3. zápis č. 01/2019 z jednání finančního výboru a plán práce na rok 2019
4. zápis č. 04/2019 z jednání kontrolního výboru
5. skutečnost, že obec Maletín poskytne developerovi součinnost ve fázi vynětí ze ZPF a
dopravního napojení na místní a účelové komunikace. Finální projekt pro územní
rozhodnutí bude odsouhlasen na jednání zastupitelstva. Týká se společnosti VTE
Maletín.
6. Plán práce výboru pro občanské záležitosti v roce 2019
Zastupitelstvo ukládá:
1. starostovi obce upozornit budoucího kupujícího V. M. na blížící se termín předložení
kolaudačního rozhodnutí (prodej pozemku parcela č. 479/2 k.ú. Starý Maletín)
2. starostovi realizaci nájemních, kupních a ostatních smluv
3. místostarostce jednání s vlastníky odstavených osobních aut u paneláků č. 36 a 37
4. starostovi informovat ve věci neschválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístěny stavby č. IP-12-8024084/2
5. starostovi informovat žadatele Maletínský pískovec spol. s r. o. Dolní Žleb 68,
Šternberk o nevyhovění žádosti na pronájem či prodej pozemků p. č. 785/2 a 785/3
k.ú. Starý Maletín
zapsala: Bc. Dana Šoupalová
starosta: ing. Petr Pospěch
Maletín 24. 4. 2019

místostarostka: Nagyvathyová Aloisie
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