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Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 29. 4. 2010

Zastupitelstvo schválilo:
1. Program zasedání 29. 4. 2010
2. Zápis a usnesení ze dne 25. 3. 2010
3. Rozpo tové opat ení . 2/2010 a z bodu 3 zápisu p esun ástky 15.000,- § 1070
položky 5222 na § 1070 položky 5169 a 5139. Tato úprava budou sou ástí opat ení
4. Ceny uvedené v cenících jsou cenami s daní z p idané hodnoty
5. Ceník - poplatky za pronájem prostor a za ízení víceú elového areálu a poskytované
služby
6. Kredit pro správce víceú elového areálu ve výši 200,- K m sí n
7. Jednání s majitelkou pozemku p. . 1749 k. ú. Starý Maletín o možném odkupu za
cenu nejvýše 50,- K za 1 m2, pokud nep istoupí na cenu nižší
8. Ú ast starosty na dražb pozemku p. . 414/1 k. ú. Starý Maletín za ú elem koup
tohoto pozemku (dražební cena 4.760,-K ). Dražba se bude konat 25. 5. 2010
9. Zám r pronájmu pozemku 2196/5 – ást v k. ú. Starý Maletín
10. Zám r prodeje pozemku p. . 408/3 a pozemku p. . 407/1 v k. ú. Starý Maletín
11. Dar ve výši 1.000,- K na uspo ádání tomboly obcí v p ipravovaném Dnu
mikroregionu Mohelnicko v T eštin dne 5. 6. 2010
12. Nákup stánk a zhotovení tri ek nebo dres pro prezentaci obce - max. výše výdaj
7.000,- K
Zastupitelstvo vzalo na v domí:
1. Zprávu z valné hromady Vodohospodá ského za ízení Šumperk
2. Využití víceú elového areálu do 31. 8. 2010
3. Protokol o výsledku ve ejnoprávní kontroly hospoda ení v Základní a Mate ské škola
Maletín, p ísp vkové organizace
4. Výsledek písemného stanoviska obce k záv re né zpráv o provedeném auditu
hospoda ení obce za rok 2009
5. Zprávu o vývoji ve v ci fotovoltaických elektráren na st eše budovy OÚ
6. Zprávu o p ipravovaném svozu nebezpe ného odpadu v obci
7. Konání Dne mikroregionu Mohelniceko v T eštin
8. Konání oslavy Dne svátku matek
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 p epracovat ceník dle schválení a zajistit uve ejn ní ve víceú elovém areálu
3. Místostarostovi a starostovi zorganizovat výb rové ízení na akci „Víceú elový areál
II. etapa „ v souvislosti s podanou žádostí POV 2010
4. Starostovi oslovit dopravce uvedeného v povolení zvláštního užívání místní
komunikace a vyzvat ho k náprav
5. Starostovi jednání s p. Kopá ikem ohledn opravy místní komunikace v souvislostí
s nepovoleným užíváním této komunikace
6. Starostovi ešení otázky postávání ob an u místní Jednoty v souvislosti s požíváním
alkoholických nápoj a zne iš ování okolí
7. 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

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

OSLAVA SVÁTKU MATEK
Zastupitelstvo obce Maletín zve všechny maminky k slavnostní
oslav Svátku matek, která se bude konat v KD Maletín

v sobotu 15. kv tna 2010 ve 14 hodin.

Kulturní program pro maletínské maminky p ipravily d ti ZŠ a MŠ Maletín se svými pedagogy.

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
-2-

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

Upozorn ní pro majitele psích milá k
Na základ neustálých stížností maletínských ob an na nedodržování
obecn závazné vyhlášky o volném pohybu ps v obci, žádáme majitele ps , aby
po svých milá cích uklízeli exkrementy. Týká se to hlavn míst s pohybem
malých d tí, které jsou tím ohroženy na zdraví.

SVOZ NEBEZPE NÉHO ODPADU,
ELEKTROZA ÍZENÍ A STARÉHO ŽELEZA

Obec Maletín ve dnech od 10. 05. až do 14. 05. 2010 bude
provád t svoz uvedeného odpadu z domácností na sb rné místo p ed odvozem k jeho
likvidaci. Ob ané mohou v ur ené dny tento odpad dát na místo p ed d m, kde jej bude
možno bez problému naložit a odvézt. Uložení provád jte a zabezpe te tak, aby nedošlo
k úniku tekoucích látek (oleje, barvy, autobaterie) a rozfoukání odpadu v trem po okolí.
Svoz a uložení na sb rném míst budou ídit pracovníci obce Maletín, proto je nutné
se ídit jejich pokyny. Nesmí se svážet a ukládat odpad na sb rné místo bez jejich
v domí. Odvoz k likvidaci odpadu m že provést jen svozová firma „EKO-UNIMED“
Medlov, se kterou má obec Maletín uzav enu smlouvu. Jiná firma nebo soukromá
osoba odvoz provád t nesmí !

Elektroza ízení (ledni ky, mrazáky, pra ky, televize, rádia, po íta e, mob. telefony

a pod.) odebere od obce svozová firma EKO-UNIMED zdarma za p edpokladu, že toto
elektroza ízení bude kompletní. Jinak toto za ízení bude hodnoceno jako nebezpe ný odpad

a obci bude ú tován poplatek za jeho likvidaci, který se následn p evede i na ob ana, který
tento odpad zp sobil.

Upozorn ní ob an na t íd ní a ukládání odpad
Plasty a tetrapaky (tvrdý i zm k ený plast, pet lahve a krabice od nápoj ), které

se ukládají v p íst ešcích rozmíst ných po obci Maletín a Javo í. Provádí se pytlovým sb rem.
Ne všichni ob ané dodržují p i tomto zp sobu sb ru ur ená pravidla, p i kterých m že být
v pytlích jen výše uvedený materiál, který je vypsán na tabulce p íst ešku.
Nevíme, co si myslet o ob anech, kte í nedodržují pravidla t íd ní a ukládání
odpadu (jedná se v tšinou o rekreanty) a neustále dávající do pytl veškerý odpad TKO
z domácnosti (odpad a zbytky z potravin, sklen né lahve, plechovky, hrabanku
z pozemku a pod.) a vše naházejí do p íst ešku na ukládání plastu! P itom stojí vedle
kontejnery s ozna ením na sklo „bílé“, na sklo „barevné“ a na „TKO“! Toto nám
svozová firma neodveze a obci se ú tuje jako za sm sný velkoobjemový odpad.

Papír (kartony, složené papírové krabice, noviny, barevné asopisy apod.) mohou
ob ané likvidovat a ukládat tento odpad (nesmí být špinavý ani umašt ný) do modrých
kontejner , které jsou rozmíst ny po obci Maletín. Za budovou OÚ Maletín, u BJ .36 a
.37, u MŠ a ZŠ, u prodejny Michal ák a u sb rného místa v Javo í.
Tyto modré kontejnery jsou ur ené pouze jen na papír a papírové kartony !!!
Žádáme všechny ob any o dodržování pravidel pro separovaný sb r a nakládání
s odpady tak, aby se nemusely dále razantn zvyšovat poplatky za odvoz,
likvidaci a ukládání odpadu. !!! Š e t t e o b e c n í i s v é p e n í z e !!!
Zden k K í ž starosta obce Maletín

Termíny svozu komunálního odpadu
pond lí 10. a 24. kv tna 2010
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