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Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.5. 2010

Zastupitelstvo schválilo:
Program zasedání 27. 5. 2010
Zápis a usnesení ze dne 29. 4. 2010
Rozpo tové opat ení . 3/2010
Nabídku . 1 od pana Sváka na opravu místní komunikace 13b – nutná konzultace
s právníkem obce
5. Nejnutn jší opravy komunikace kolem chat pod Královým lesem
6. Výb r firmy TESLA Holding Praha z výb rového ízení na stavbu fotovoltaické
elektrárny na st eše budovy OÚ s nabídkovou cenou 3. 266 122,- K bez DPH. FVE bude
realizována jen v p ípad doložení požadovaných dokument obcí - p edevším získání
úv ru, který bude nastaven jako samofinancovatelný z výnos FVE. Zastupitelstvo dále
pov uje starostu podpisem smlouvy
7. Firmu Vittore s. r. o. Praha jako dodavatele prací v akci Víceú elový areál Maletín - II.
etapa s nabídkovou cenou 853.740 K , p i emž výše dotace iní 481.000,- K . Dále
pov uje starostu podpisem smlouvy
8. Zm nu výšky sí ového plotu z 3,0 m na 5,0 m kolem víceú elového areálu. Zm nu
provede vít zná firma z výb rového ízení dle sm rných cen z nabídky výb rového ízení.
9. Další dodávky a práce související s dokon ením víceú elového areálu budou stanoveny na
sch zce dne 2. 6. 2010 p ímo na míst . Rozsah t chto dodávek nesmí p ekro it výslednou
ástku 1.000 000,-K v etn prací Víceú elový areál Maletín – II. etapa. Dodavatel prací
a dodávek ze sch zky 2. 6. 2010 bude ur en na zasedání dne 24. 6. 2010
10. P ijetí p ísp vku ve výši 10.000,-K na po ízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a
nákup v cného vybavení JSDH z rozpo tu Olomouckého kraje
11. Spolufinancování obce ve výši 10.000,- K na po ízení, rekonstrukci, opravu požární
techniky a nákup v cného vybavení JSDH z rozpo tu obce Maletín
12. Smlouvu o poskytnutí p ísp vku mezi Olomouckým krajem Olomouc a obcí Maletín za
ú elem poskytnutí p ísp vku na zajišt ní akceschopnosti jednotek sbor dobrovolných
hasi obcí
13. Záv re ný ú et obce s vyjád ením souhlas s celoro ním hospoda ením a to bez výhrad
14. Pronájem ásti pozemku p. . 2196/5 k. ú. Starý Maletín pro pana Milana Michal áka,
Maletín . 24 za cenu 5,-/m. Vým ra bude up esn na po zm ení pronajaté ásti. Pronájem
se sjednává na dobu 10ti let s 3 m sí ní výpov dní dobou
15. Nákup pozemku p. . 414/1 k. ú. Starý Maletín v dražb , která se uskute nila 25. 5. 2010.
Pozemek byl vydražen za 5.000,- K .
16. Rozd lení daru od LD Háj Maletín ve výši 8.000,- následovn : 2.000,- pro každý spolek
obce – TJ Maletín, SDH Maletín, SROM Maletín a MS Hubert Maletín
1.
2.
3.
4.

17. Prodloužení termínu zajišt ní vydání stavebního povolení na stavbu rodinného domu dle
Smlouvy o budoucí kupní smlouv o p evodu vlastnictví k nemovitosti na pozemek p. .
461/3 k. ú. Starý Maletín do 20. 8. 2012
18. Provedení výb ru firmy na opravu sjezdu k chatám ve spodní ásti obce p ímou volbou.
Výb r provede starosta s s tím omezením, že ástka za opravu nesmí p ekro it výši
vy len nou v rozpo tu
1.
2.
3.
4.
5.

Zastupitelstvo vzalo na v domí:
Stížnost p. Rygala na nesjízdnost komunikace
Nabídku nákupu mul ova e – obec nebude na nabídku reflektovat
Oznámení, že projekt Úprava pramene U dvou Jan , nezískal podporu
Oznámeni regionálního odboru SZIF Olomouc o schválení platby na projekt
Rekonstrukce místní komunikace „Za potokem“ a úprava ve ejných prostranství
Konání dne Mikroregionu T eština dne 5. 6. 2010

Zastupitelstvo uložilo:
1. Starostovi pln ní úkol z 22. Zasedání bod 4 „ZO ukládá“ (vyhotovení kupní smlouvy a
jednání o rozd lení náklad vyhotovení geometrických plán na prodej pozemk
Svojanov)
2. Starostovi podat trestní oznámení na neznámého pachatele na poškození místní
komunikace – viz usnesení z 29. 4. 2010 „ZO ukládá“ bod 5
3. Zajistit nejnutn jší opravu místní komunikace podél chat pod Královým lesem dle bodu 7
zápisu jednání
4. Starostovi projednat s právníkem otázku p ístupnosti místních komunikací k rodinným
dom m – právní výklad problematiky
5. Starostovi ešení otázky postávání ob an u místní Jednoty v souvislosti s požíváním
alkoholických nápoj a zne iš ování okolí – z stává z minulého zasedání
6. Starostovi p ípravu podklad pro p ípadnou opravu vodovodu v obci – vyplynulo z valné
hromady Vodohospodá ského za ízení Šumperk dne 27. 4. 2010 v Šumperku – z stalo
z minulého zasedání
Zastupitelstvo odložilo:
1. Schválení prodeje pozemku p. . 408/3, 407/1 a 407/5 – ást, všechny v k. ú. Starý
Maletín do doby vyhotovení geometrického plánu s vyzna ením p esných vým r a
ozna ení parcel

Pozvánka na p íští zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat ve tvrtek
24. ervna 2010 v 18°°hod. v zasedací místnosti OÚ.
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Výsledky voleb obce Maletín
Volby do Poslanecké sn movny Parlamentu eské republiky
konané 28. 5. a 29. 5. 2010
Po
Po
Po
Po

et osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voli :
et voli , kterým byly vydány ú ední obálky:
et odevzdaných ú edních obálek:
et platných hlas ve volebním okrsku celkem:

Název Strany

OB ANÉ.CZ
V ci v ejné
Konzervativní strana
KS M
Koruna eská
SSD
Moravané
Strana práv Ob an ZEMANOVCI
STOP
TOP 09
KDU- SL
Strana zelených
Suverenita- blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu
eská pirátská strana
D lnická strana sociální spravedlnosti
Strana svobodných ob an
ODS

301
146
146
146

Po et volených hlas
14
43
27
1
5
23
10
5
1
2
15

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

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.

Spolek rybá obce Maletín po ádá dne 12.6.2010
zájezd na vodní p e erpávací elektrárnu Dlouhé strán . Zájemci se
mohou p ihlásit do 9. ervna 2010 na adrese: Miroslav Flášar,
Maletín 34, telefon: 724025561.

Termíny svozu komunálního odpadu
pond lí 7. a 21. ervna 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.

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

