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Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 26.8. 2010

Zastupitelstvo schválilo:
1. dopln ní programu o bod – odvolání starosty a za azení jako první bod projednávání
2. program zasedání 26. 8. 2010
3. odvolání starosty z funkce uvoln ného lena zastupitelstva obce, obec do voleb
povede zástupce starosty ing. Posp ch dle § zákona o obcích.
4. Ivanu Pekárkovou jako druhou osobu s podpisovým právem, p íkazce operace
5. zápis a usnesení ze dne 24. 6. 2010
6. rozpo tové opat ení . 5/2010
7. zám r prodeje ásti pozemku p. . 400/10, ásti pozemku p. . 400/4 a ásti pozemku
p. . 400/12 dle zákresu v mapce – všechny parcely jsou v k. ú. Starý Maletín.
Z parcely . 400/10 bude odd len pruh o vým e 4,5 m od budovy OÚ a KD- Dále
bude zam ena komunikace, která vede po parcele 400/4
8. zám r pozemku p. . 414/1 k. ú. Starý Maletín a pozemku p. . 408/2 k. ú. Starý
Maletín (dosud nezapsaná odd lená z parcely . 408) za p edpokladu, že bude
umožn n p ístup na pozemek p. . 408 p es pozemek p. . 402/4
9. zám r prodeje pozemku p. . 20 k. ú. Starý Maletín
10. sm rnici k DPH, postup p i uplat ování DPH
11. dodatek . 1 ke smlouv o dílo . 2010/09 mezi Obcí Maletín a firmou Renostav s. r. o.
U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
12. obecn závaznou vyhlášku . 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápoj
na ve ejných prostranstvích
13. žádost p. N mce Lu ka ohledn zahradního domku na p. . stav. 88 k. ú. Starý
Maletín
14. zm nu ve využití finan ního p ísp vku pro TJ Maletín ve výši 2.000,- K
15. zm nu ve využití finan ního p ísp vku pro SDH Maletín ve výši 10.000,- K
16. zm nu ve vým e pro prodej parcely . 481 a stav. p. 193 k. ú. Starý Maletín dle
p edložené mapky se zákresem. P i zam ení bude p ítomen zástupce obce
17. uvoln ní finan ních prost edk pro odbornou firmu na odstran ní uschlých v tví na
velkých vzrostlých stromech, které ohrožují zdraví a majetek ob an obce.
Zastupitelstvo vzalo na v domí:
1. dokon ení prací na akci Víceú elový areál II. etapa, který je spolufinancován
z POV 2010
2. dokon ení opravy sjezdu u p. Frieby
3. nejnutn jší opravu místní komunikace pod Královým lesem
4. dokon ení opravy místní komunikace k v trné elektrárn dle smlouvy

5. informaci o stavu a využití víceú elového areálu
Zastupitelstvo uložilo:
1. místostarostovi do ešit otázku opravy místní komunikace ozna ené 13b ve
spolupráci s právníkem obce
Zastupitelstvo neschválilo:
1. zám r prodeje pozemku p. . 2196/28 k. ú. Starý Maletín
Zastupitelstvo odložilo:
1. návšt vu zastupitel obce Majetín, rozhodnutí nechává již na novém zastupitelstvu
2. rozhodnutí o nákupu pozemk p. . 213/2, 217 a stav. p. . 83 k. ú. Starý Maletín do
doby zvolení nového zastupitelstva.

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

Zprávi ky ze školy a školi ky
A je to zase tady! Kon í prázdninové lenošení a kvapem do práce!
Mate inku i školáky znovu eká rok nabitý adou r znorodých inností a
akcí.
V plánu jsou mimo jiné návšt vy divadelních p edstavení a koncert ,
plavecký výcvik, spole né akce s rodi i, mikulášská i váno ní besídka,
ve ejné vystoupení pro maminky, dopoledne na dopravním h išti, výlety,
vycházky, možná i škola v p írod , školní výstava d tských prací, ú ast
našich žák ve výtvarné sout ži.

Od zá í navšt vuje maletínskou školu 10 d tí (2 prv á ci, 5 druhák
a 3 žáci tvrtého ro níku). Výuka probíhá podle školního vzd lávacího
programu ZŠ Maletín „U ení pro život“, který je k nahlédnutí p ímo ve
škole nebo pozd ji také na webových stránkách obce.
V mate ince je k 1. zá í zapsáno 17 d tí.
O d ní v obou „ústavech“ budeme ob any stejn jako v p edchozích letech
pravideln informovat.
…
Avízo: Pokud nám po así dovolí, uspo ádá ZŠ a MŠ ve spolupráci se Sdružením
nezávislých kandidát Maletín na místním h išti v pátek 17. zá í od 14.30 hod. sportovní
odpoledne pro d ti. Zú astnit se mohou chlapci i dívky do 15 let. Sout žit se bude v hodu
granátem, skoku do výšky a b hu. Ob erstvení bude zajišt no.
…
I nadále sbíráme starý net íd ný papír v rámci regionální sb rové sout že. Budete-li chtít,
m žete nám pomoci. D kujeme.

Upozorn ní – pro ez strom na území obce Maletín

Obec bude provád t pro ez strom ve vlastnictví obce na ve ejných prostranství dne 8. a 9.
zá í 2010. Pro ez bude provád t ifrma Petr Hanák, Zvole 13. Budou-li mít ob ané zájem o
tuto službu, je možno domluvit individuáln pro ez p ímo s panem Hanákem a taktéž úhradu.
Sazba za plošinu 820 K /1 hod, do 1.500 K /1 hod – 2 muži + pila, cestovní náhrady 36 K za
1 km bez DPH.
Tel: 602 738 683

Termíny svozu komunálního odpadu
pond lí 13., 27. zá í, 11., 25. íjna 2010
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