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Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 26.11. 2009

Zastupitelstvo schválilo:
1.
2.
3.
4.
5.

Program jednání zasedání ze dne 26. 11. 2009
Zápis a usnesení ze dne 29. 10. 2009
Rozpo tové opat ení . 10/2009
Zám r prodeje pozemku p. . 39/3 k. ú. Starý Maletín
Inventurní komisi ve složení: ing. Posp ch – p edseda IK, ing. Zigal, p. Vojar – lenové
IK
6. Vypracování manipula ního a provozního ádu na rybník Javo í firmou TERRA,
Na K talt 21, 789 01 Záb eh, ing. Ille za cenu 5.000,- K
Zastupitelstvo vzalo na v domí:

1. P edloženou „Finan ní rozvahu za rok 2009 TJ Maletín“
2. Jednání ohledn využívání víceú elového areálu TJ Maletín
3. Nabídku na poradenství a podporu p i p íprav poklad a vyjednávání kupní ceny p i
prodej plynárenských za ízení v majetku obce
4. P ípadné náklady spojené s doložením poklad pro kolaudaci rybníka Javo í
5. Konání p íštího zasedání dne 17. 12. 2009 v 18:00 hod. v zasedací místnosti
6. Body z diskuze dnešního jednání
7. Zápis z díl ího p ezkoumání hospoda ení obce Maletín za rok 2009 se záv rem: nebyly
zjišt ny chyby a nedostatky
8. Nabídku na zhotovení leteckých snímk obce
Zastupitelstvo neschválilo:
1. Prodej pozemku p. . 1212/4 k. ú. Maletín. Pozemek z stane ve vlastnictví obce.
2. Zám r prodeje pozemku p. . 1917 k. ú. Starý Maletín a pozemku p. . 1984/10 k. ú. Starý
Maletín
Zastupitelstvo odložilo:
1. Pronájem pozemku p. . 423/1 k. ú. Starý Maletín – vy ešení nájemního vztahu
2. Výb r pojiš ovny na pojišt ní majetku obce

Zastupitelstvo uložilo:
1. Starostovi dokon ení zazimování víceú elového areálu
2. Starostovi a místostarostovi zjišt ní dopl ujících informací o možném prodeji
plynárenských za ízení
3. Starostovi zjišt ní podmínek na PF ohledn prodeje pozemku p. . 39/3 t etí osob
4. Kontrolnímu výboru vyhodnotit nabídky jednotlivých pojiš oven na pojišt ní majetku tak,
aby výsledky byly projednány na prosincovém zasedání

Pozvánka na p íští zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat ve tvrtek
17. prosince 2009 v 18°°hod. v zasedací místnosti OÚ.

Provoz knihovny a internetu op t zahájen
Knihovna i internet má provozní dobu v pond lí a ve st edu vždy
od 16 do 18 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

Žádáme leny knihovny, kte í mají zap j ené knihy déle než 1 m síc, aby tyto vrátili
zp t do knihovny. V nejbližších dnech prob hne v knihovn inventura záp j ek a
pozdní vrácení knih bude sankcionováno.

B. V. Neumannová - knihovnice
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PRODEJ VÁNO NÍCH STROMK
Oznamujeme všem ob an m, že obec Maletín bude prodávat váno ní stromky
na základ jejich objednání. Objednávky se budou p ijímat na OÚ Maletín denn
do 9.12.2009 v etn . Objednávka m že být také podána do obecní schránky lístkem se
jménem, adresou a podpisem. Prosíme zájemce o stromky, aby p i objednání nahlásili velikost
a po et jejich odb ru.

Zprávi ky ze školy a školi ky
S blížícím se koncem kalendá ního roku pracuje školka i škola na plné obrátky.
Školká ci mají za sebou n kolik úsp šných akcí, n které dokonce spole n s rodi i. Navštívili
koncert a divadelní p edstavení v Záb ehu, pomohli p i podzimním úklidu zahrady, pustili se
do výroby zimních a váno ních ozdob. Spole n s rodi i se z provázk , bavlnky a korálk
vyráb ly gobelíny, váno ní svícínky a také se jednoho odpoledne tancovalo a sout žilo na
maškarním reji. Navíc se d ti usilovn p ipravují na návšt vu erta s Mikulášem. Pásmo,
se kterým d ti vystoupí ve tvrtek 3. 12. v 15.00 zhlédnou také rodi e. Hodn zdaru a
odvahy! Ur it bude pot eba.
Školní d ti jako každoro n touto dobou p ekypují šikovností a snahou p i p íprav váno ní
výstavy. Tentokrát se pustili do výroby dárk a dekorativních p edm t z r zných, p evážn
však p írodních materiál . Výtvory ur it stojí zato! Pokud budete mít zájem, m žete od
pond lí 30. listopadu, vždy mezi 13.00 a 15.00 hodinou navštívit školní družinu, kde je
výstava nainstalována. Navíc si m žete n který z výrobk zakoupit a pot šit sebe i
n koho blízkého! Je se opravdu na co dívat.
D ti z naší školy si v listopadu úsp šn vedli v regionální výtvarné sout ži s názvem Stromy,
háje a lesy mohelnicka. Druhým, t etím, pátým a sedmým místem nám ud lali radost prv á ci
Zuzana Havlí ková, Denis Kotrlý, Alan Kucha a t e a ka Veronika N mcová.
Pro rodi e d tí (ale nejen pro n ) p ipravuje škola p edváno ní vystoupení s písni kami,
koledami, scénkami a kupou legrace. Uskute ní se ve škole v pátek 18. prosince. Za íná
se p esn v 15.15. Srde n všechny zveme!
Pracovníci maletínské školy i školky p ejí všem ob an m obce klidné a pohodové
váno ní svátky, bohatého strome ka a kupu zdraví ka v roce 2010!
A ješt perli ka ze školních lavic: „Pane u iteli, existuje zví e hondatra?“ (nejmenovaný žák toho asu t e ák)
Upozorn ní a prosba zárove :

Pokud byste nev d li co se starým papírem, který Vám n kde doma p ekáží, m žete jej dopravit do budovy
školy. Využijeme jej v rámci sb rové sout že, do které je naše škola letos zapojena. D kujeme.
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T ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010
Ve m stech a obcích vyjdou ve dnech 2. – 10. ledna 2010
do ulic skupinky d tí a jejich vedoucích se zape et nou
pokladni kou, aby koledovali. P esný termín, kdy budou koledníci i v naší obci
bude zve ejn n v p íštím zpravodaji.

Termíny svozu komunálního odpadu
pond lí 7. a 21. prosince 2009
(každé sudé pond lí)

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.
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