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íslo 9, ro ník 16, listopad 2010

Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.11. 2010

Zastupitelstvo schválilo:
1. program zasedání 23. 11. 2010
2. zápis a usnesení ZO Maletín ze dne 30. 9. 2010., 12. 11. 2010
3. rozpo tové opat ení . 7/2010
4. stálé ov ovatele Mg. Jana íhu a Old icha Pyšného a zapisovatelku Danu Šoupalovou
5. p edsedu kontrolního výboru p. Aloisii Nagyvathyovou
6. leny kontrolního výboru Rostislava Kotrlého a Miladu Bezd kovou
7. p edsedu finan ního výboru Pavla Pagá e
8. leny finan ního výboru Old icha Pyšného, Mgr. Jana íhu
9. p edsedkyni výboru pro ob anské záležitosti Miladu Bezd kovou, leny výboru si
p edsedkyn vybere dle svého uvážení
10. redak ní radu ve složení Mgr. íha Jan, Pekárková Ivana
11. inventariza ní komisi ve složení p edseda Ing. Petr Posp ch, lenové Pavel Pagá , Ji í
Flášar
12. odm ny neuvoln ných len zastupitelstva za výkon funkce dle na ízení vlády .
37/2003 Sb., dle bodu 11 zápisu, rozhodným dnem pro poskytnutí m sí ní odm ny je
23. 11. 2010
13. m sí ní limit na telefon pro starostu 750,- K a místostarostu 500,- K
14. pracovníky oprávn né vydávat a schvalovat dispozice s rozpo tovými prost edky u
pen žních ústav a to starostu Ji ího Flášara a místostarostu ing. Petra Posp cha
15. prodej pozemku p. . 408/3 k. ú. Starý Maletín dle geometrického plánu . 49749/2010 pro manžele Michal ákovi, U H išt 7, Mohelnice, pro manželé Kotrlé, Starý
Maletín 27, Šárka Kotrlá Starý Maletín . 27 a Renata Va áková bytem Sokolská
55424, Loštice, manžele Sebökovi, Starý Maletín . 25 – metr za 40,- K
16. prodej pozemku p. . 407/8 k. ú. Starý Maletín dle GPL 497-49/2010 za cenu 5,- K
1m2
17. smlouvu o nájmu pozemku . 253/2007 4005/2010 4006/2010 se spole ností Úsovsko
a.s . Klopina . 33, 789 73 Úsov
18. ástku na po ádání „Mikulášské nadílky“ ve výši do 10.000,- K
19. rozd lení ástky na sociální ú ely následovn : Charita Záb eh 7.000,-; Sdružení
Neratov 8.000,-; Hospic na sv. Kope ku Olomouc 5.000,20. nákup kontejneru v hodnot 8-10 tis. K k bytovce . 33
21. popelnice pro ob any budou od roku 2011 za úplatu
22. nákup kuchy ské linky v byt . 1 Maletín . 226 za cenu 4.000,- K
23. nákup nového po íta e do knihovny v hodnot 20 tis. K

Zastupitelstvo bere na v domí:
1. postup v bod 15 zápisu ze dne 23. 11. 2010
2. zprávu z návšt vy Miroslava Jeglíka v Neratov
3. výpov nájemní smlouvy na byt . 1 Maletín . 226
4. zápis z díl ího p ezkoumání hospoda ení obce Maletín za rok 2010
Zastupitelstvo ukládá:
1. starostovi pokra ovat v jednání dle bodu 6) zápisu 24. 6. 2010
2. pln ní bodu . 3 „ZO ukládá“ usnesení . 44 ze dne 24. 6. 2010
3. pln ní usnesení . 22 ze dne 26. 6. 2008 „ZO ukládá“ bod 4)

Pozvánka na p íští zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat ve tvrtek
16. prosince 2010 v 18°°hod. v zasedací místnosti OÚ.

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
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Zprávi ky ze školy a školi ky
Stejn jako každý rok se školka piln , usilovn a s velkým nasazením
p ipravuje na jeden z vrchol p edváno ního období – mikulášskou
besídku. Mikuláš (a prý snad dokonce i ert) budou o ekáváni
v pátek 3.12. v 15.00.
D ti si pro jistotu p ipravují pásmo písni ek, scének a koled, kterými snad
pot ší nejen zmi ovanou návšt vu, ale i všechny p ítomné rodi e a hosty.
P ejme jim hodn zdaru i odvahy!
…
Nezahálí se samoz ejm ani ve škole. Šikovné ruce již op t s vervou p ipravují
váno ní výstavu. Tentokrát se vyráb jí svícny a dekorativní adventní v nce
z p írodních materiál , váno ní ozdoby a svícínky technikou patchwork, koší ky
a ošatky z odpadového materiálu (novinový papír). Výstavu si ur it nenechte
ujít! Budete-li mít zájem, m žete od pond lí 6. prosince, vždy mezi 14.15 –
15.00 (každé pond lí až do 16.00) navštívit školní družinu, kde bude výstava
nainstalována. Navíc si budete moci n který z výtvor zakoupit a tím
pot šit sebe i n koho blízkého. A je jasné, že kdo d ív p ijde, nejen d ív mele,
ale hlavn bude mít širší a bohatší možnost výb ru.
Pro rodi e žák (ale zdaleka nejen pro n ) p ipravuje škola op t po roce
vesele lad né ve ejné vystoupení, tentokrát pod názvem:
„PROM NY, aneb možná p ijde i Jaryn!“
(úterý 21.12. p esn v 15:15)
Srde n všechny zveme, máte se ur it na co t šit!
…

Pracovníci školy a školky v Maletín p ejí všem ob an m obce
klidné a pohodové svátky!
Zárove d kujeme t m, kte í nám v letošním roce drželi palce a také pomocník m
v již ukon ené sb rové sout ži.
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Maletínské maminky a Obec Maletín po ádají velkou

Mikulášskou nadílku
T šte se na tv r í dílny: Zdobení váno ních perní k
Výroba sví ek z v elího vosku
Výroba váno ních dekorací
Zárove prob hne tradi ní prodejní váno ní výstava výrobk
dekorací - prací žák maletínské základní školy.

- váno ních

Budete mít možnost vyzkoušet si zdobení perní k , vyrobíte si sví ku z v elího
vosku a m žete si vytvo it menší váno ní aranžmá.

Zveme všechny maletínské d ti ve v ku 0-15 let!!!
Mikuláš p inese p ekvapení pro každého!!!
Kde: Kulturní d m Maletín.
00
Kdy: Sobota 4.12. 2010 od 14 hod.
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Sháníte originální váno ní dárek na poslední
chvíli? Jsou vám nápaditost a kreativita vlastní? Ud lejte si na chvíli as a vyrobte si
s námi kalendá z vašich fotek a obdarujte jím své blízké.
Maletínské maminky po ádají tv r í dílnu

výroba kalendá e z vlastních fotografií
technikou scrapbook. Pot ebujete pouze 12 fotek/9x13 nebo lépe 10x15/vaší rodiny,
d tí, domácích mazlí k apod.
Cena: 80,- k za kalendá +30,-k za ozdoby, lepidla.
Zájemci p ihlaste se prosím na tel. 777 133 917 u H. Posp chové + více info, ukázky.

Kdy: sobota 11.12.2010, 14-16 hod.
Místo bude up esn no dle po tu zájemc .

Termíny svozu komunálního odpadu
pond lí 6. a 20. prosince 2010
Maletínský zpravodaj vydává Obecní ú ad Maletín, redak ní uzáv rka je do konce p edchozího m síce.
P ísp vky do zpravodaje je možno p edat len m redak ní rady nebo na OÚ, za jejich obsah ru í p isp vatel.
Redak ní rada: Pekárková Ivana, Mgr. Jan íha

Internetová adresa: http://www.maletin.cz

