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Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.10. 2009

Zastupitelstvo schválilo:
1. program zasedání ze dne 29. 10. 2009
2. dopln ní programu o bod - Zpráva z kontroly KV ze dne 1. 10. 2009, bod – Odvolání
starosty
3. zápis a usnesení ze dne 24. 9. 2009
4. rozpo tové opat ení . 9/2009
5. p. Ladislava Šoupala na pozici údržbá e víceú elového areálu Maletín s datem
pravd podobného nástupu leden 2010. Pokud se vyskytne pot eba zimní údržby místních
komunikací, bude tuto provád t p. Šoupal
6. vypov zení smlouvy s eskou pojiš ovnou . 52770903-17
7. doplacení rozdílu ceny na zakoupení mul ova e (dotace 30.000, skute ná cena
mul ova e 47 781,-)
8. podíl obce na nákladech na vybudování d tských h iš v obci Maletín. Mikroregion
Mohelnicko podává op tovn žádost z PRV na vybudování t chto h iš .
9. podání žádosti na dotaci z PRV na akci „Rekonstrukce ZŠ a výstavba h išt v obci
Maletín. Podíl obce na nákladech by m l init dle rozpo tu 1.5 – 1.6 mil. K
10. smlouvu o dílo . 13/09 s Evou opanovou, Mírov 116 zastoupenou ing. Pavlou
Vohralíkovou na zpracování žádosti na akci „Rekonstrukce ZŠ a výstavby h išt v obci
Maletín
11. zrušení OZV . 1/2008 ze dne 26. 6. 2008
12. z izovací listinu p ísp vkové organizace Základní škola Mate ská škola Maletín
13. p ísp vek Charit Záb eh ve výši 5.000,- K a pov uje starostu podpisem dohody
14. úplatný p evod pozemku p. . 433/1 k. ú. Starý Maletín od PF R
15. prodej pozemku p. . 201/4 paní Iren Navrátilové, Maletín . 225 za cenu 5,-K /m2
16. pronájem pozemku p. . 197/2 – ást, k. ú. Javo í u Maletín pro pana Rudolfa Doubravu,
U Slunce 25, Mohelnice. Pronájem se sjednává za 1,- ro n s výpov dní dobou 3 m síce –
na pozemku budou umíst ny v elstva
17. zám r pronájmu p. . 423/1 k. ú. Starý Maletín
18. výsadbu lípy na pozemku u to ny spodní zastávky – bude organizovat mikroregion
Mohelnicko
19. stažení bodu - Odvolání starosty obce
Zastupitelstvo vzalo na v domí:
1. protokol z kontroly KV ze dne 1. 10. 2009
2. skute nost, že obec nezíská finan ní prost edky na opravu budovy OÚ

3. stejnopis Notá ského zápisu ze dne 15. 10. 2009 vyhotovený Mgr. Jitkou Heinzovou,
notá kou v Šumperku – p ijetí Mysliveckého sdružení Bušínov za lena Lesního družstva
Háj Maletín
4. konání veletrhu Stavotech – Moderní d m Olomouc
5. d kovný dopis obce erná Voda za dar ve výši 10.000 K
Zastupitelstvo uložilo:
1. starostovi zjistit podmínky úplatného p evodu pozemku p. . 433/1 k. ú. Starý Maletín –
odkoupení celého pozemku nebo ásti
2. starostovi p izvat zájemce o koupi pozemku p. . 1212/4 k. ú. Starý Maletín na zasedání
v listopadu 2009, kde bude rozhodnuto o prodeji tohoto pozemku
3. starostovi zabezpe it zazimování víceú elového areálu Maletín

Pozvánka na p íští zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat ve tvrtek
26. listopadu 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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Šedesátka web pro seniory

www.sedesatka.cz

Ob anské sdružení CENTRED Pardubice zahájil provoz internetového projektu pro eské
seniory.
ŠEDESÁTKA je internetový prostor pro:
• aktivní seniory
• seniory v nesnázích
• vícegenera ní rodiny
• mezilidské vztahy
• neformální kontakt senior a jejich blízkých
• zde se setkávají sta í i nový p átelé
• každý najde maximum informací pro své životní situace
• najdete pou ení a zábavu

Termíny svozu komunálního odpadu
pond lí 9. a 23. listopadu 2009
(každé sudé pond lí)
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