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Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 17.12. 2009

Zastupitelstvo schválilo:
Program jednání zasedání ze dne 17. 12. 2009
Zápis a usnesení ze dne 26. 11. 2009
Rozpo tové opat ení . 11/2009
Ov ovatelku pro dnešní zápis p. Miladu Bezd kovou
Rozpo tové provizorium na po átku 2010 ve výši 1/12 podílu skute ných p íjm a výdaj
roku 2009
6. Návrh na pojišt ní majetku obce u pojiš ovny Kooperativy dle návrhu a pov ilo starostu
podpisem pojiš ovací smlouvy
7. P edložený návrh na prominutí pohledávek ve výši 61.994,50 K
8. Prodloužení nájemních smluv na obecní byty Maletín . 226 a . 94 do 31. 12. 2010
9. Pronájem pozemku p. . 423/1 k. ú. Starý Maletín pro Margitu Winklerovou,
Maletín . 28 na dobu 5-ti let s ro ním pronájmem 4.000,-K , pak bude vlastnické právo
na ni p evedeno.
10. Prodej pozemku p. . 39/3 k. ú. Starý Maletín pro Josefa Svozila, Maletín . 224 za cenu
5,- K /m2
11. Úplatný p evod ásti pozemku p. . 159/3 k. ú. Starý Maletín od PF R
12. Vedení zjednodušeného ú etnictví p ísp vkové organizace Základní škola a Mate ská
škola Maletín
13. Vícenáklady v legalizaci rybníka v Javo í (cca 20.000,-).
14. Zm nu . 3 sm rnice . 5/2007 o poskytování cestovních náhrad
15. Pokácení strom na pozemku p. . 2187/2 k. ú. Starý Maletín v po tu 3 kus – 1 dub, 2
topoly
1.
2.
3.
4.
5.

Zastupitelstvo vzalo na v domí:
Zjišt né informace o pr b hu možného prodeje plynárenského za ízení v majetku obce
Protokol kontrolního výboru ZO Maletín ze dne 5. 12. 2009
Protokol finan ního výboru ZO Maletín ze dne 7. 12. 2009
Informaci o stavu kolaudace rybníka Javo í
Výsledky sch zky EKO-UNIMED Medlov týkající se sm sného komunálního a
nebezpe ného odpadu
6. Informaci o stavu vyú tování dotací SZIF
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Zastupitelstvo uložilo:
Starostovi zajišt ní vypracování nájemní smlouvy na pozemek p. . 423/1 k. ú. Starý
Maletín dle schválených podmínek

2. Starostovi zajišt ní vypracování kupní smlouvy na prodej pozemku pl . 39/3 k. ú. Starý
Maletín
3. Starostovi vypracování žádosti na úplatný p evod pozemku p. . 159/3 - ást
4. Starostovi a místostarostovi pokra ování o možnosti prodeje plynárenských za ízení
5. Starostovi zajišt ní odborného posudku stavu lípy na p. . 134/1 k. ú. Starý Maletín
6. Starostovi informování ve ejnosti o nutnosti t íd ní odpadu hlavn stavební sut a eternitu
Zastupitelstvo neschválilo:
1. Pokácení lípy na pozemku p. . 134/1 k. ú. Starý Maletín do doby posudku AOP Olomouc

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

!!!!!!!!!!

UPOZORN NÍ

!!!!!!!!!!

Od 23. do 31. prosince 2009 bude obecní ú ad Maletín uzav en z d vodu
erpání dovolené.

Pedikúra a masáže
Zájemci o služby p. Hamplové v oblasti pedikúry a masáží se mohou informovat
v pr b hu ledna na termín poskytování t chto služeb na OÚ u paní Šoupalové.

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

Výzva spolk m obce Maletín

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

Upozor ujeme zájmové organizace obce Maletín ( sportovci, hasi i,
myslivecké sdružení, spolek rybá ), že mohou podávat podklady a žádosti
na p ípadný p ísp vek na rok 2010 od Obce Maletín do 15. ledna 2010
písemn na obecní ú ad.
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Provoz knihovny a internetu
Knihovna i internet má provozní dobu v pond lí a ve st edu vždy
od 16 do 18 hodin

Z d vodu váno ních svátk bude knihovna uzav ena
23., 28. a 30. prosince 2009.
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

P eji všem maletínským tená m,
a nejen jim, klidné svátky, hodn zdraví, št stí, a pohody
do nového roku 2010.
B. V. Neumannová - knihovnice

T ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010
Dne 2. ledna 2010 budou naší vesnicí chodit koledníci se
zape et nou pokladni kou v doprovodu vedoucích.
O výsledku T íkrálové sbírky vás op t budeme informovat.
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Vážení spoluob ané,
dovolte, abych jménem obce Maletín, zastupitelstva obce, pracovník
obecního ú adu Maletín i jménem svým, Vám pop ál krásné a klidné
prožití
váno ních svátk a do nového roku Vám p eji hodn zdraví, št stí a
osobních
úsp ch v dalším život i ve Vaší práci.
Obci Maletín a Javo í p eji v roce 2010 krásn jší a klidn jší
prost edí, stálý a rychleji se rozvíjející proces rozvoje a další úsp šné
budování naších obcí tak, aby si všichni ob ané mohli nového i lepšího
prost edí a nových vymožeností co nejd íve a nejlépe užívat.

Zden k K í ž starosta Maletín

Upozorn ní ob an na t íd ní a ukládání odpad
Žádáme všechny ob any, kte í na území obce Maletín produkují odpad a ukládají
jej do sb rných nádob, aby si uv domili k jakému druhu t íd ného odpadu tyto nádoby
slouží. Nádoby jsou barevn rozlišeny a popsány co do nich pat í. Dále žádáme ob any,
aby nedávali odpad ze h bitova do modrého kontejneru u ZŠ Maletín, tento má sloužit
pouze k ukládání papíru. Pro odpad ze h bitova je velký kontejner umíst n p ímo na
h bitov .
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 jako t íd ný odpad a obci se ú tuje jako za sm sný
velkoobjemový odpad.
Eternity a odpad ozna ený jako stavební su si musí každý ob an zajisti jeho
likvidaci sám. Tento odpad nesmí být ve spole ném svozu nebezpe ného odpadu.

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.

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 4. a 18. ledna 2010
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