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Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.12. 2010

Zastupitelstvo schválilo:
1.
2.
3.
4.
5.

program zasedání 16. 12. 2010
zápis a usnesení ZO Maletín ze dne 23. 11. 2010
zapisovatelku zápisu p. Neumannovou pro vyhotovení zápisu ze dne 16. 12. 2010
rozpo tové opat ení . 8/2010
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona . 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní
pozd jších p edpis kompetenci starosty obce k provedení rozpo tového opat ení do
výše 200.000 K a to v p ípad rozpo tového zapojení ú elov p id lených finan ních
prost edk z jiných rozpo t (dotace na lesy z KÚ Olomouckého kraje)
6. rozpo tové provizorium do doby p ijetí a schválení ádného rozpo tu na rok 2011
7. ing. Petra Posp cha jako zástupce na ádné i mimo ádné valné hromady spole nosti
Vodohospodá ská za ízení Šumperk a.s. na 4-leté funk ní období
8. ing. Petra Posp cha jako zástupce do orgán spole nosti na volební valné hromad ,
která se bude konat v únoru 2011
9. smlouvu o z ízení v cného b emene na pozemcích p. . 333/1, 333/8 k. ú. Nový
Maletín s SMP Net s. r. o. Ostrava – Moravská Ostrava, Plynární 420/3, 702 72
Ostrava, I : 27295567
10. smlouvu o z ízení v cného b emene na pozemcích p. . p. . st. 410/1, stav. 410/2, p.
. 1743/5, p. . 2415/1, p. . 2412/1 k. ú. Starý Maletín s SMP Net s. r. o. Ostrava –
Moravská Ostrava, Plynární 420/3, 702 72 Ostrava, I : 27295567
11. dodatek . 11 k nájemní smlouv . 64/2006 se spole ností Dubická zem d lská a. s.,
789 72 Dubicko
12. bezúplatný p evod nebo koupi pozemku p. . 2189 k. ú. Starý Maletín od
Pozemkového fondu, územní pracovišt Šumperk
13. prodloužení nájemních smluv na byt . 1 Maletín . 94 a byt . 2 Maletín . 226 do
31. 12. 2011
14. obecn závaznou vyhlášku . 2/2010 o místním poplatku ze ps
15. obecn závaznou vyhlášku . 3 o místním poplatku za provoz systému
shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních
odpad
16. obecn závaznou vyhlášku . 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity
17. obecn závaznou vyhlášku . 5/2010 o místním poplatku za užívání ve ejného
prostranství
18. obecn závaznou vyhlášku . 6/2010 o místním poplatku za láze ský nebo rekrea ní
pobyt

19. obecn závaznou vyhlášku . 7/2010 o místním poplatku ze vstupného
20. podání žádosti z POV 2011 o dotaci na projekt d tského h išt s názvem „Víceú elový
areál III. etapa“, oblast podpory . 1 – podpora budování a obnovy infrastruktury obce
21. novou výši odm n neuvoln ných zastupitel dle novely na ízení vlády . 37/2003 Sb.,
o odm nách za výkon funkce s platností od 1. 1. 2011 (snížení stávající výše odm n
v pr m ru o 5%)
22. pronájem víceú elového areálu v období od 1. dubna do 30. listopadu. V zimních
m sících se areál pronajímat nebude
Zastupitelstvo vzalo na v domí:
1. anonym týkající se zimní údržby místních komunikací, dále se jím zabývat nebudou
2. vyú tování akce Mikulášská nadílka
3. po ádání d tského maškarního karnevalu v b eznu 2011 a jako po adatelé budou
Maletínské maminky
Zastupitelstvo uložilo:
1. starostovi pokra ovat v jednání dle bodu 6) zápisu 24. 6. 2010 – (sm na pozemku p. .
210 za pozemek p. . 2218/4 k- ú. Starý Maletín)
2. pln ní usnesení . 22 ze dne 26. 6. 2008 „ZO ukládá bod 4) – (vyhotovení kupní
smlouvy Svojanov)

Pozvánka na p íští zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat
27 . ledna 2011 v 18°°hod. v zasedací místnosti OÚ.

!!!!!!!!!!!!!

UPOZORN NÍ !!!!!!!!!!!!!
Zm na ú edních hodin

Na základ skute nosti, že nyní je ve funkci neuvoln ný starosta,
jsou zm n ny ú ední hodiny pro ve ejnost:

pond lí a st eda

1530 - 1730

V této dob lze starostu i místostarostu zastihnout osobn , v jiný termín je
p ítomna v kancelá i pouze ú etní obce.

Dovolená mezi váno ními svátky
Od 27. do 31. prosince bude z d vodu erpání dovolené Obecní
ú ad Maletín uzav en.

Oznámení
Obecní ú ad Maletín oznamuje, že od 1.1.2011 bude k pronájmu
byt . 1 na adrese Maletín 226. Zájemci mohou podávat žádosti na
Obecním ú ad .

Provoz knihovny a internetu
Pond lí a st eda:

16.00 – 18.00 hodin

Ro ní lenský poplatek iní - pro d ti, studenty a d chodce
- pro dosp lé
Práce na internetu :
- d ti za 0,5 hod.
- d ti za 1 hod.
- dosp lí za 1 hod.
Tisk z internetu ernobílý: - 1 stránka

10 K
20 K
5K
10 K
30 K
3K

Mezi svátky tj. od 27. 12. do 31. 12. 2010 bude knihovna pro
ve ejnost uzav ena.

T íkrálová sbírka
Dne 2.1.2011 se v Maletín uskute ní již tradi ní T íkrálová
sbírka. Malé koledníky budou doprovázet Petr a Žaneta Urbánkovi.

Obecní ú ad p eje všem
ob an m hezké svátky, hodn zdraví a pohody
v roce 2011.

Termíny svozu komunálního odpadu
pond lí 3., 17. a 31. ledna 2011
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