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Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 25.6.2009

Zastupitelstvo schválilo:
1. Rozpo tové opat ení . 4,5/2009.
2. Rozší ení ú elu úv ru ve výši K 1.500 tis. a to dle smlouvy o dílo . 841/NAAA-030/072/2009
s firmou STRABAG Olomouc – Starý Maletín – p ístupové chodníky.
3. Elektronické zabezpe ení víceú elového areálu v hodnot 30 tis. – odprodej od firmy VITTORE
Šumperk.
4. Namontování žaluzií do oken ve víceú elovém za ízení v hodnot 8.000,- K .
5. Pracovní skupinu ve složení: Zden k K íž, ing. Posp ch, Jaroslav Vojar a Pavel Pagá a ud lilo jí
mandát na dovybavení víceú elového za ízení do stanovené výše.
6. Nákup pozemku od PF na základ p edložené kupní smlouvy . 1003940963: parcela . 372/2
k. ú. Starý Maletín za cenu 3.510,-K , parcela . 423/1 k. ú. Starý Maletín za cenu 21.780,-K ,
dále parcela . 414/1 k. ú. Starý Maletín za cenu 11.150,-K za p edpokladu, že bude odprodán
zájemc m. Ostatní pozemky v p edložené kupní smlouv zastupitelstvo rozhodlo, že obec
kupovat nebude
7. Smlouvu o dílo . 841/NAAA-030/072/2009 Starý Maletín – p ístupové chodníky s firmou
STRABAG a.s., oblast St ed, Holická 29, 771 49 Olomouc I O: 60838744 v hodnot díla
150 003,-K .
8. Dodatek . 1 ke smlouv o dílo . 005/09 „Obnova reten ních prostor rybníka Javo í s firmou
EKOZIS Záb eh.
9. Složení pracovní skupiny na ešení problému vlastníka pozemku p. Frieby a sch zku
2. 7. 2009 na míst samém.
10. Vypsání výb rového ízení na pozici údržbá e víceú elového za ízení Maletín na podzim 2009
a nástupem za átek roku 2010.
Zastupitelstvo vzalo na v domí:
1. Provedenou kolaudaci víceú elového areálu Maletín dne 25. 6. 2009.
2. Rozhodnutí Krajského ú adu Olomouckého kraje, odbor životního prost edí ohledn souhlasného
závazného stanoviska k návrhu lesního hospodá ského plánu pro lesní hospodá ský celek Maletín
s platností od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2018.
3. Podepsanou smlouvu s firmou RENOSTAV s. r. o. U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno na provedení
stavby „Obecní ú ad Maletín – stavební úpravy“.
4. Informaci z uzav ené Dohody o poskytnutí dotace v PRV ohledn dan z p idané hodnoty ve
smyslu bodu 10) zápisu.
5. Zprávu o kontrole hospoda ení p ísp vkové organizace Základní a Mate ská škola Maletín za rok
2008 provedenou auditorem ing. Vokatým.
Zastupitelstvo uložilo:
1. Starostovi dokon ení vyhotovení kupní smlouvy z usnesení . 22 ze dne 26. 6. 2008 bod 4)
„ZO ukládá“.
2. Starostovi dokon ení vy ešení problému s vyvoln nými vodi i v obci.
3. Starostovi dokon ení problému s osv tlením domu . p. 143.
4. Starostovi a ing. Zigalovi – jednání v LD Háj – snížení nájmu a dohoda ohledn honitby.

5. Starostovi a p. Vojarovi organiza ní zajišt ní oslav otev ení víceú elového areálu.
6. Starostovi projednání nápravných opat ení s editelem p ísp vkové organizace Základní škola a
Mate ská škola Maletín.
7. Redak ní rad dát do zpravodaje upoutávku na otev ení areálu.

Pozvánka na p íští zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat
27. srpna 2009 v 18°°hod. v zasedací místnosti OÚ.

!!!!!!!! Informace pro ob any !!!!!!!!
Obecní ú ad v Maletín oznamuje ob an m, že je možno platit hotov do
pokladny OÚ poplatky za komunální odpad za II. pololetí 2009.
Výše poplatku pro 1 osobu a pololetí iní 180,-K . Poplatek je splatný do
30.6.2009.
P i platb bezhotovostním zp sobem je nutné uvést správný variabilní symbol,
který na požádání sd lí ú etní obce. Bez tohoto symbolu by nebylo možné
platbu identifikovat.
D kuji za pochopení.
Zd. K í ž, starosta obce Maletín

Ve dnech 10.8. – 14.8.2009 bude uzav en OÚ Maletín
z d vodu erpání ádné dovolené.
Zd. K í ž, starosta obce Maletín
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Provoz knihovny a internetu

Po dobu školních prázdnin je knihovna a internet mimo
provoz !!!

Termíny svozu komunálního odpadu
pond lí 6., 20. ervence, 3., 17., 31. srpna 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.
Redak ní rada: Pekárková Ivana.

Internetová adresa: http://www.maletin.cz

Vážení ob ané
dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní otev ení

Víceú elového areálu pro sport , kulturu a oddech.
Slavnostní akce se uskute ní v ned li 5. 7. 2009 ve 14: 00 hod.
v novém areálu v Maletín .
Pro všechny bude vstup zdarma, dále bohaté ob erstvení a pro prvních sto
zákazník bude pivo bez placení.
V rámci programu vystoupí hudební skupina Rytmus Lišnice, také bude
ukázka cvi ení mladých hasi z Maletína, slavnostní výkop a fotbalové utkání
Dol áci VS Hor áci, velký ve erní karneval - hraje Mefisto
Všechny maletínské spoluob any a nejen ty zvou zastupitelé obce Maletín.

Tento projekt byl uskute n n za podpory z PRV a prost edku EU

