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Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 24.9. 2009

Zastupitelstvo schválilo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

program zasedání ze dne 24. 9. 2009
zápis a usnesení ze dne 27. 8. 2009
rozpo tové opat ení . 8/2009
podmínky a požadavky na z ízení pracovního místa „údržbá víceú elového za ízení Maletín
jednostranné zvýšení nájemného v obecním byt a to ástku 17,- K za 1 m2 plochy od 1.1.2010
jako p ísedící Okresního soudu Šumperk Ivanu Pekárkovou na další ty leté období
smlouvu o z ízení v cného b emene . IV-12-8002493-VB-2 mezi EZ Distribuce a. s. ,Teplická
874/8, D ín 4, I : 27232425 a obcí Maletín a pov uje starostu podpisem smlouvy
smlouvu o z ízení v cného b emene . IV-12-8002493-VB-1 mezi EZ Distribuce a. s. Teplická
874/8, D ín 4, I : 27232425 a obcí Maletín a pov uje starostu podpisem smlouvy
nákup pozemku p. . 1431/7 k. ú. Starý Maletín a pov uje starostu ú astí v dražb
nákup pozemku p. . 2180/2 k. ú. Starý Maletín a pov uje starostu ú astní v dražb
bezúplatný p evod pozemk p. . stav. 312/1 a p. . stav. 312/3 k. ú. Starý Maletín od PF
prodej ásti pozemku p. . 54/1 k. ú. Javo í u Maletína pro Josefa Svozila, Nová 386, Post elmov
za cenu 35,- K za 1 m2. Pozemek bude nutné geometricky odd lit, je nutná ú ast zástupce obce
prodej pozemku p. . 407/1 k. ú. Starý Maletín za cenu 5,- K za 1 m2 pro zájemce:
Antonín Michal ák, U H išt 7, Mohelnice
Rostislav Kotrlý, Šárka Kotrlá, Maletín . 27
Štefan Seb k, Jana Seb ková, Maletín . 25
Pozemek bude nutné geometricky odd lit dle mapky
prodej pozemku p. . 96 k. ú. Starý Maletín za cenu 35,- K za 1m2 pro Horsta Haschkeho, Jana
Welzla 3, Záb eh
prodej ásti pozemku p. . 95 k. ú. Starý Maletín za cenu 35,- K /1 m2 pro manžele Haschkovi,
mezi domy 752, 252 42 Jesenice. Pozemek bude nutné geometricky odd lit a protože je
v sou asné dob v pronájmu, tak je nutné vypov d t z nájmu tu ást, kterou obec prodala
zám r prodeje pozemku p. . 201/4 k. ú. Starý Maletín
zám r pronájmu pozemku p. . 197/2 – ásti, k. ú. Javo í u Maletína
pro dnešní zápis Ivanu Pekárkovou jako zapisovatelku

Zastupitelstvo vzalo na v domí:

1. besedu se seniory po ádanou dne 24. 10. 2009
2. p ipomínku ing. Zigala ohledn pneumatik traktoru obce
3. upozorn ní p. Frieba ohledn zábrany na místní komunikaci

1.

Zastupitelstvo uložilo:

starostovi ú ast na dražb na pozemky p. . 1431/7 a 2180/2 k. ú. Starý Maletín
starostovi podat žádost na PF na bezúplatný p evod pozemku p. . stav. 312/1
312/3 k.ú. Starý Maletín
2. Starostovi prov ení stavu pneumatik na traktoru obce
3. Starostovi do ešit otázku zahrazení místní komunikace p. Friebou
4. Starostovi prov ení stavu stromu ohrožující majetek p. Michal áka M.

Zastupitelstvo neschválilo:

1. Prodej pozemku p. . 1212/4 k. ú. Starý Maletín

Pozvánka na p íští zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat ve tvrtek
29. íjna 2009 v 18°°hod. v zasedací místnosti OÚ.

V rámci projektu „víceú elový areál v obci Maletín“ bude vytvo eno 1 nové pracovní místo,
které bude zabezpe eno do 6 m síc od data p evedení dotace p íjemci dotace a udrženo po
dobu vázanosti projektu na ú el.
Odhad údaj o pracovním míst vzniklém realizací projektu:
Nový
datum nástupu
zam stnanec výkonu

místo
práce

nápl práce

údržbá

Maletín

údržba
40 h týdn
víceú elového
za ízení

01-04/2010

1. idi ské oprávn ní skupiny T
2. idi ské oprávn ní skupiny B
3. Vzd lání
- základní
- vyu en
- st ední a vyšší
4. platný svá e ský pr kaz

stanovená
pracovní
doba

Plat
(v hrubém)
12.000 K
až
15.000 K
3. – 5. t .

100 bod
40 bod
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10 bod
50 bod
60 bod
60 bod

Uchaze m že získat nejvíce 260 bod , do dalšího kola výb ru budou pozváni 3 uchaze i
s nejvyšším po tem bod a dle ústního pohovoru bude vybrán nový pracovník na pozici
údržbá .
Každý zájemce doloží žádost a doklady podle bodovaných kritérií. Zájemci mohou podat
žádost s požadovanými doklady do 26. 10. 2009 na OÚ. Ti zájemci, kte í si již podali
žádost na OÚ Maletín, budou vyzváni k dopln ní svých žádostí o doklady bodovaných
kritérií.
Starosta oboduje dle kritérií uchaze e, t i s nevyšším po tem bod budou vyzváni k ú asti
následného zasedání zastupitelstva, kde prob hne finální pohovor a výb r uchaze e
hlasováním všech zastupitel .

Pozvánka pro seniory
Zastupitelstvo obce Maletín zve všechny seniory naší obce na setkání senior , které
se koná v sobotu, dne 24. íjna 2009 ve 14 hod. v sále KD Maletín.

Provoz knihovny a internetu op t zahájen
Knihovna i internet má provozní dobu v pond lí a ve st edu vždy
od 16 do 18 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

Žádáme leny knihovny, kte í mají zap j ené knihy déle než 1 m síc, aby tyto vrátili
zp t do knihovny. V nejbližších dnech prob hne v knihovn inventura záp j ek a
pozdní vrácení knih bude sankcionováno.
B. V. Neumannová - knihovnice
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Zprávi ky ze školy a školi ky
Školu navšt vuje v letošním roce 13 d tí. Tém polovinu tohoto po tu tvo í prv á ci.
Zá í bylo ve znamení aklimatizace d tí z prázdninového lenošení, které se ale záhy
p em nilo v každodenní pilnou eholi.
Školní družina si pod vedením p. u itelky Nagyváthy vzala od samého za átku na starost
p ípravu sportovního olympijského dne, který se s uskute nil v sobotu 19. zá í.
Krom zcela nezbytných nutností jako byly naprosto originální medaile, diplomy a
dokonce i stupn pro vít ze, byly k vid ní skv lé bojovné výkony nejen mladých
sportovc . Pozadu totiž nez stávali i n kte í odvážní dosp láci z ad rodi . V tento
p kný proslun ný den se na h išti skákalo do dálky, do výšky i p es švihadlo, házelo,
b halo, st ílelo na koš, i se m ily síly ve fotbalovém turnaji.
Podrobn jší výsledky n kterých klání m žete nalézt v záv re né p íloze.
Chválíme všechny srdnaté bojovníky a skv le fandící publikum!
Na ja e si celou akci ur it zopakujeme a v íme, že ú ast bude ješt hojn jší nejen z ad
d tí, ale po dobrých zkušenostech nebudou ve startovní listin chyb t ani dosp láci.
Speciální pod kování pat í mimo jiné p. Bronislavu Ml chovi, který pomohl akci finan n
zajistit, p. Rostislavu Kotrlému za výrobu zcela luxusních stup vít z , p. Martinu Nát stovi,
díky n muž bylo možno zrealizovat nejatraktivn jší a zárove i nejdramati t jší disciplínu –
skok do výšky a také všem t m, kte í nám p áli tak skv lé po así!
……….
Od zá í piln pracuje také mate inka. Školku navšt vuje pravideln 10 d tí. Podzimn
lad né zajímavé a tvo ivé innosti p inesly pod vedením p. u itelky Pechové ve výsledku
zda ilá dílka a vkusnou výzdobu. Za zmínku stojí zcela ur it výroba létajících motýlk
(práce s látkou a barevnými knoflíky), malování ovoce pomocí o íšk v krabici
(tzv. o íšková technika) nebo tvo ení „inkoustového“ draka. D ti navíc na zahrad
sbíraly jablí ka, p írodniny i krásné barevné listy.
V íjnu je ve školce naplánována spole ná akce s rodi i, p i které se budou z provázk ,
látky a bižuterie vyráb t gobelíny.
Pozvánka:
Školka a škola zve malé i velké na tradi ní íjnovou drakiádu. Termín bude ješt
up esn n.
P íloha
Výsledková listina sportovního dne:
Sout žilo se postupn ve skoku do dálky, hodu granátem nebo kriketovým mí kem, skoku
do výšky a b hu na jeden okruh. Ti, kte í zvládli všechny disciplíny, byli na záv r podle
sou t jednotlivých umíst ní klasifikováni ve výsledkové listin ty boje. Ten dopadl
následovn :
Kategorie do 7 let
Chlapci - 1.místo Denis Kotrlý, 2.místo Alan Kucha , 3.místo Lukáš Damajka
Dívky - 1.místo Zuzana Havlí ková, 2.místo Simona Pagá ová, 3.místo neud leno

Kategorie 8 – 11 let
Chlapci - 1.místo Tomáš Nát sta, 2.místo Old ich Kucha , 3.místo Ond ej Havlí ek
Dívky - 1.místo Barbora Morávková, 2.místo Jarmila Vašková, 3.místo Michaela
Bartošková
Kategorie 12 – 15 let
Chlapci - 1.místo Radek Pagá , 2.místo Petr Košárek, 3.místo Marek Kucha
Dívky se této v kové kategorie bohužel nezú astnily.
Turnaje v kopané se mimo jiné zú astnily nap íklad slavné kluby Chelsea, FC Barcelona
nebo Manchester, který nakonec ve finále porazil team FC Kukrlíci až na pokutové kopy.
Po adí ve st elb na koš starší kategorie: 1.místo Jarmila Vašková, 2.místo Barbora
Morávková, 3.místo Old ich Kucha , 4.místo Dominik Šebesta,5. místo Tomáš Nát sta
V mladší kategorii zvít zila Zuzana Havlí ková p ed Denisem Kotrlým.
Po adí v p eskoku švihadla na výdrž: 1.místo Marek Kucha , 2.místo Barbora Morávková,
3.místo Alexandr Ml ch
Nezapomeneme také na rodi e, kte í si s d tmi zaskákali do dálky a zaházeli:
Po adí ve skoku žen od 1. místa – p. Nát stová, p. Urbánková, p. Damajková
Z muž se pochlapil pouze p. Budínský.
Po adí v hodu granátem (krike ákem) žen – p. Nát stová, p. Klemšová, p. Damajková,
p.Urbánková
Po adí muž – p. N mec L., p. Havlí ek, p. Kotrlý, p. Budínský, p. Svozil J.
Upozorn ní: vzhledem k asové náro nosti sportovního dopoledne, nedošlo k p edání
medailí a diplom za ty boj, házení na koš a p eskok švihadla na výdrž. Všechna tato
ocen ní jsou k vyzvednutí ve škole!!!
!!! SPORTU ZDAR !!!

Termíny svozu komunálního odpadu
pond lí 12. a 26. íjna 2009
(každé sudé pond lí)
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