Vydává Obec Maletín, Maletín . 21, 789 01 Záb eh, I O: 302988,
vydáno dne 1. 9. 2009 ev. íslo MK R: E 10391

íslo 07 ro ník 15, srpen 2009

Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27. 8. 2009

Zastupitelstvo schválilo:
1.
2.
3.
4.

program zasedání ze dne 27. 8.2009
zápis a usnesení ze dne 25. 6. 2009
rozpo tové opat ení . 6,7/2009
prodejní cenu K 1.500,- za 1 m3 maletínského pískovce pro spole nost Kámen Ostrom
s. r. o., 507 52 Ostrom . Celkové množství vyt ženého pískovce bude cca 40 m3 a bude
použit na výrobu kašny Psychiatrické lé ebny Šternberk
5. finan ní dar ve výši K 10.000,- na pomoc konkrétní obce postižné bleskovými záplavami
na Jesenicku a Hranicku. Konkrétní obec vybere starosta ve spolupráci s p. Miketovou
6. pojišt ní víceú elového areálu Maletín u pojiš ovny Kooperativa s celkovým pojišt ním
ve výši K 11.661,- a pov uje starostu podpisem smlouvy
7. z výt žku otev ení víceú elového areálu nákup vybavení do tohoto areálu jako jsou talí e,
p íbory, šálky, skleni ky. Zajistí p. Vojar ve spolupráci s p.Bezd kovou,
p. Šoupalovou
8. výši pronájmu ve víceú elovém areálu následovn :
- po ádání fotbalových utkání s diváky
300,- zábava s hudbou
1.000,- zap j ení místnosti a venkovních prostor se za ízením
800,-výro ní sch ze spolk
500,- lenské sch ze spolk
0,9. použití reproduk ní ceny p i bezúplatn nabytých p evodech nebo p i zjišt ných
inventariza ních rozdílech a to:
orná p da, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, trvalý travní porost
ostatní plochy
3,- za 1 m2
stavební pozemky
35,- za 1 m2
lesní pozemky
3,80 za 1 m2
Usnesení má platnost na dobu neur itou, musí však být zm n no p i významné zm n
sazeb dle novelizace oce ovacích p edpis
10. úplatný p evod pozemk p. . 408/3 k. ú. Starý Maletín od PF R do majetku obce
11. zám r prodeje pozemku p. . 407/1 k. ú. Starý Maletín
12. zám r prodeje pozemku p. . 96, 95 k. ú. Starý Maletín
13. zám r prodeje pozemku p. . 54/1 k.ú. Javo í u Maletína
14. zám r prodeje pozemku p. . 1212/2 k. ú. Starý Maletín

15. zakoupení pracovních stejnokroj PS II v po tu kus 8 - 11. Cena 1 stejnokroje iní K
1.500,-, celkové náklady iní cca 12.000 - 17.000. SDH Maletín je ochotné p isp t na
nákup z prost edk spolku ástku ve výši 50 procent vynaložených náklad , obec vydá ze
svých prost edk ástku K 8.000,16. vybudování hygienického zázemí k posezení u prodejny Maletín . 167
Zastupitelstvo vzalo na v domí:
1. žádost TJ Maletín na zavlažování trávníku h išt
2. stížnost majitel chat pod Královým lesem na hluk a prašnost prací v Královém lese –
provádí firma Maletínský pískovec Dolní Žleb
3. akci dne 12. 9. 2009 s názvem „Jedem, jedem k vám, do Moravi an“
4. informaci o nutnosti zakoupení zahradní techniky – mul ova v hodnot 30 tis. K .
Nápomocen p i nákupu bude p. Ji í Svozil
5. žádost ing. Old icha Pokorného ze Šumperka na vydání souhlasu se z ízením
fotovoltaické elektrárny na soukromých pozemcích k. ú. Nový Maletín
6. stav schvalování bankovních úv r - rozd lení na úv r . 1, úv r . 2 a úv rový p íslib
na dobu 1 roku
7. informaci o p ipraveném projektu na opravu budovy základní školy a odložení
realizace opravy
Zastupitelstvo uložilo:
1. Starostovi dokon ení vyhotovení kupní smlouvy z usnesení . 22 ze dne 26. 6. 2008
bod 4) „ZO ukládá“ (pozemky Svojanov)
2. Ze zasedání ze dne 30. 4. 2009 z stává v pln ní bod Smlouva o budoucí smlouv
Ml ch Jaromír x Badinovi
3. Starostovi dokon ení vy ešení problému s vyvoln nými vodi i v obci
4. Starostovi dokon ení problému s osv tlením domu . p. 143
5. Starostovi a ing. Zigalovi – jednání v LD Háj – dohoda ohledn honitby
6. Starostovi projednání nápravných opat ení s editelem p ísp vkové organizace
Základní škola a Mate ská škola Maletín
7. Starostovi prov ení možnosti závlahy trávníku h išt ze studny na školní zahrad
8. Starostovi a místostarostovi jednání s firmou Maletísnký pískovec s. r. o. Dolní Žleb
ohledn používání místních komunikací
9. Starostovi vyzvat ing. Pokorného k dopln ní jeho žádosti o vydání souhlasu se
z ízením fotovoltaické elektrárny.
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Pozvánka na p íští zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat ve tvrtek
24. zá í 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

Termíny svozu komunálního odpadu
pond lí 14. a 28. zá í 2009 a to i p es skute nost, že
pond lí dne 28. zá í je státní svátek.
(každé sudé pond lí)
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Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko

po ádá dne 12. zá í 2009
v areálu oblíbeného cyklistického zastavení
restaurace „U Bodláka“ v Moravi anech ve 14.00 hod
ukon ení 6. ro níku Dne mikroregionu na kolech s názvem

„Jedem, jedem k vám, do Moravi an“
Podmínky ú asti:
-

-

každá obec i m sto zajistí minimáln 5 ú astník (družstvo), kte í na akci p ejedou
na kolech
každá obec i m sto zajistí pro družstvo spole né viditelné dresy s ozna ením obce i
m sta (barvu si zvolí každý sám)
každá obec i m sto ujede do cíle minimáln 15 km (na cest budou mít kontrolní
body , aby prokazateln byla vzdálenost ujeta – d vod: sportovní výkon a ne se
jenom šolíchat)
každá obec i m sto (její družstvo) je povinna zú astnit se p ipravené sout že
po ádané obcí Moravi any (ne ekneme v em)
každá obec i m sto (její družstvo) je povinna zú astnit se hodnocení fotografické
sout že „Stromy, háje a lesy Mikroregionu Mohelnicko“ hlasovacími lístky které
obdrží p i p íjezdu do cílové stanice „U Bodláka“ v Moravi anech

Po adatel zajistí:

-

hudební vystoupení po celou dobu konání ukon ení Dne mikroregionu na kolech
malou odm nu pro ú astníky (nejsou to peníze)
hodnotící lístky na fotosout ž
ozna ení tras pro jednotlivé obce (týden p ed akcí obdrží obecní a m stské ú ady)

Na akci jste srde n zváni i vy, kte í nebudete tvo it základní tým m sta i obce. Poj te
se s námi projet Mikroregionem na kle, proje te se místy, které dob e znáte a pak se
posa te do spole nosti lidi ek Mikroregionu Mohelnicko.
Ing. Zden k J i r á s k o – p edseda Svazku obcí MM
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
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