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íslo 6, ro ník 16, erven 2010

Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 24.6. 2010

Zastupitelstvo schválilo:
Program zasedání 4. 6. 2010.
Zápis a usnesení ze dne 27. 5. 2010.
Rozpo tové opat ení . 4/2010.
Prodej pozemku p. . 481 – ást a pozemku stav. . 193 o vým e 3000 m2 na základ
smlouvy o budoucí kupní smlouv o p evodu vlastnictví k nemovitostem a na základ
schválených pravidel pro prodej pozemk . Kupní cena je stanovena 10,-K /m2.
5. Prodej pozemku p. . 481 – západní ást o vým e 3000 m2 na základ smlouvy o budoucí
kupní smlouv o p evodu vlastnictví k nemovitostem a na základ schválených pravidel
pro prodej pozemk . Kupní cena je stanoven 10,-K /m2.
6. Záv ry z pracovní sch zky ze dne 2. ervna 2010 ve víceú elovém areálu – viz zápis
z této sch zky.
7. Sm nu pozemku p. . 210 za pozemek 2218/4 k. ú. Starý Maletín. Z pozemku p. . 210
bude geometricky odd lena ást cca 25 m2 na náklady obce.
8. Dohodu o náhrad škody ohledn opravy p ístupové komunikace vedené v pasportu
místních komunikací jako 13b. Dále schválilo odvoz d evní hmoty z lokality Král v les za
p edpokladu, že bude složena kauce ve výši 120 tis. K jako zástava k rukám právníka.
Dále schválilo, že oprava uvedené komunikace musí být provedena do 31. 7. 2010, jinak
bude zahájeno správní ízení s dopravcem, kterému bylo vystaveno povolení zvláštního
užívání místní komunikace.
9. Podání žádosti na projekt Úprava pramene U Dvou Jan p es MAS Mohelnice.
10. Nákup pozemku p. . 2196/42 k. ú. Starý Maletín nebo sm nu tohoto pozemku za jiný.
Nabídnutá cena ze strany obce iní 50,-K /m2.
11. Návrh oslovit vlastníky pozemku p. . 213/2, stav. parcelu . 83 a p. . 217 a jednat o
možném odkupu.
12. Ov ovatelku dnešního zápisu p. Bezd kovu za nep ítomného stálého ov ovatele.
1.
2.
3.
4.

Zastupitelstvo vzalo na v domí:
1. Informaci o projektu fotovoltaická elektrárna na budov st echy OÚ v etn nabídky
pojišt ní a úv rování
2. Žádost ing. Ságla na zm nu územního plánu obce Maletín
3. Zprávu o provedené kontrole finan ního výboru ze dne 7. 6. 2010.
4. Zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru ze dne 17. 6. 2010 – kontrolní zjišt ní
bylo p edm tem jednání tohoto zasedání.

1.
2.
3.
4.
5.
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8.
9.

Zastupitelstvo uložilo:
Starostovi op tovné projednání uzav ení kupní smlouvy na pozemky ve Svojanov dle
p edchozí dohody. Pokud nebude smlouva uzav ena do konce srpna, ú astníci obou stran
budou pozváni k jednání.
Starostovi oslovit právníka ohledn vypracování vyhlášky na požívání alkoholických
nápoj na ve ejnosti.
Místostarostovi nechat zpracovat studii o napojení lokality Nad rybníkem k vodovodnímu
ádu – k dalšímu postoupení Vodohospodá skému za ízení a. s.Šumperk spolu s lokalitou
Nad to nou.
Starostovi nechat odd lit ást z pozemku p. . 210 a následné vypracování sm nné
smlouvy dle bodu 6 zápisu.
Starostovi a místostarostovi jednání s panem Svákem ohledn dohody o náhrad škody
- oprava p ístupové komunikace 13 b) a složení zástavy na odvoz d evní hmoty.
Návrh dohody o složení zástavy vypracuje právník.
Starostovi do termínu 8. ervence 2010 provést nejnutn jší opravy na komunikaci podél
chat pod Královým lesem v souladu s bodem 7 zápisu. P edpokládané náklady 15. 000 K .
Starostovi a místostarostovi jednání s WIND FINANCE a. s. ohledn dodatku . 1 a
dodatku . 2 v souladu s jednáním v bod 10) zápisu.
Starostovi jednání s vlastníkem pozemku 2196/42 o odkoupení i sm n dle schválených
podmínek.
Starostovi jednání s vlastníkem pozemk 213/2, stav. p. 83 a p. . 217 o možném odkupu.

Zastupitelstvo neschválilo:
1. P edložený dodatek . 1 a dodatek . 2 WIND FINANCE a. s.

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

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

UPOZORN NÍ !!!!!!!!!!!!

Z d vodu erpání ádné dovolené bude obecní ú ad
ve dnech 16. – 20.srpna 2010 zav eno.
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UPOZORN

NÍ

Upozor ujeme ob any, že je možno platit poplatky za odpady za II. pololetí 2010. Výše poplatku
pro 1 osobu iní 180,- K . Poplatek je splatný do 30. ervna 2010.
Poplatky je možno zaplatit p ímo v pokladn OÚ Maletín nebo bezhotovostní na ú et obce vedený u
KB Záb eh . ú tu: 8829841/0100. Zde je ovšem nutné uvést variabilní symbol pro identifikaci platby.
Variabilní symbol bude na požádání sd len v kancelá i ú etní obce.

MIKROREGION MOHELNICKO
Pod kování pat í všem, kdo se podílel na p íprav , ú asti a prezentaci obce Maletín na
dnu „Mikroregionu Mohelnicka“ v po ádající obci T eština.
Umíst ní našich zástupc ve sportovních sout žích za ú asti jedenácti obcí:
-d ti ve vybíjené na 7 míst
-dosp lí v malé kopané na 3 míst

Provoz v knihovn
V m sících ervenci a srpnu bude knihovna uzav ena.
Zájemci o internet mohou v dob provozu Obecního ú adu požádat
paní Šoupalovou o p ístup do místnosti s po íta em.

Termín pedikúry a masáží
Upozor ujeme zájemce o služby p. Hamplové v oblasti pedikúry a masáží, že
termín t chto služeb je 1. ervence 2010 – tvrtek.
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Zprávi ky ze školy a školi ky
Další školní rok uplynul jako voda.
Mate inka jej v kv tnu zakon ila zda ilým vystoupením (nejen) pro maminky,
záv re nými lekcemi plaveckého výcviku v mohelnickém bazén , v ervnu potom
p espáním ve školce s opékáním a hledáním pokladu v rámci oslav Dne d tí, po ádáním
maškarního reje spole n s rodi i a v neposlední ad také jednodenním výletem d tí za
zví átky do ZOO v Lešné.
Školáci odjeli hned po „maminkovském“ vystoupení na p tidenní školu v p írod . Stejn
jako v lo ském roce je p ivítala ubytovna ZŠ Mohelnice v Moravském Karlov u
ervené Vody. P estože po así nebylo b hem pobytu zcela ideální, prožily d ti zda ilý
týden pod názvem „PO STOPÁCH YETTIHO“. Nechyb la turistika nebo hry a
sout že v p írod . Za zmínku stojí i návšt va rozhledny na K ížové ho e i zhlédnutí
rozmanité expozice M stského i Vojenského muzea v Králíkách. Dostalo se i na innosti
v u ebn , nap íklad na ob í turnaj ve stolním hokeji, sout ž v tancování nebo
v domostní AZ kvíz.
D ti sice nakonec Yettiho nezahlédly, jeho p ítomnost byla ale „cítit“ na každém kroku.
(Jako p ílohu Zprávi ek p ikládáme n kolik úryvk ze slohových prací t e ák a tvr ák na téma
Moravský Karlov).

…
Školáci budou tradi n poslední ervnový den odm n ni za svou celoro ní práci
vysv d ením a poté je ekají zasloužené prázdniny.
…
ŠKOLA I ŠKOLKA P EJE MALETÍ ÁK M KRÁSNÉ POHODOVÉ LÉTO.
ZÁROVE D KUJEME ZA P ÍZE VŠEM , KTE Í NÁM DRŽÍ PALCE!
…
Avízo: špatné po así na za átku ervna a následné zahájení prací na místním h išti znemožnilo uspo ádat
sportovní den. Uskute ní se po prázdninách, bude-li již h išt zp ístupn no.

Termíny svozu komunálního odpadu
pond lí 5., 19. ervence, 2., 16. a 30. srpna 2010
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