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Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 28.5.2009

Zastupitelstvo schválilo:
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14.

Program zasedání ze dne 28. 5. 2009 a dopln ní programu.
Zápis a usnesení ze dne 30. 4. 2009.
Rozpo tové opat ení . 3/2009
P ijetí návrhu úv ru Komer ní banky na financování akce Rekonstrukce místní komunikace
„Za potokem“ a úprava ve ejných prostranství ve výši 4 mil. K a uzav ení smlouvy o poskytnutí
úv ru, pov uje starostu podpisem smlouvy.
P ijetí návrhu úv ru Komer ní banky na financování akce „Obecní ú ad Maletín – stavební
úpravy“, dále dovybavení a práce nad rámec smlouvy s firmou VITTORE s. r. o. na víceú elovém
za ízení ve výši 1,5 mil. K uzav ení úv rové smlouvy a pov uje starostu podpisem smlouvy.
Nabídku firmy RENOSTAV Brno spol. s r. o. 618 00 Brno, U Svitavy 1077/2 I O 155 02 929 na
akci „Obecní ú ad Maletín – stavební úpravy“ ve výši 23 709 756,-K .
Smlouvu s výše uvedenou firmou, pov uje starostu podpisem pokud nebudou ve stanovené
lh t podány námitky proti rozhodnutí hodnotící komise. Smlouva bude platit pouze v p ípad
získání dotace.
Soupis prací nad rámec uzav ené smlouvy s firmou VITTORE s. r. o. na víceú elovém za ízení
dle požadavk obce. Na tyto práce bude uzav ena samostatná smlouva, zastupitelstvo pov uje
starostu podpisem smlouvy.
Firmu Milan Michal ák na opravu st echy budovy skladu v areálu víceú elového za ízení
s nabídkovou cenou 127 815,- K .
Výhradní smlouvu o zprost edkování prodeje nemovitostí pozemk v Novém Maletín s firmou
LIVYNE Záb eh a pov uje starostu obce podpisem smlouvy.
P ijetí p ísp vku z prost edk Olomouckého kraje ve výši 7.000,-K na opravu požární techniky a
nákup v cného vybavení jednotky SDH Maletín, spolufinancování obce ve stejné výši, tj.
7.000,- K , smlouvu o poskytnutí p ísp vku a pov uje starostu podpisem smlouvy.
P ijetí dotace z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém
kraji v roce 2009 ve výši 60.000,-K na opravu milníku, smlouvu o poskytnutí p ísp vku a pov uje
starostu obce podpisem smlouvy.
Prodej pozemku p. . 2427/2 v k. ú. Starý Maletín pro Hanu Zezulovou, Svojanov . 7, 571 01
Moravská T ebová. Vým ra pozemku je 1062 m2 za cenu 20,-/m2. V této souvislosti schvaluje
nákup pozemk p. . 2192/4, 2443/4,2084/2, 2194/3, 2192/5 k. ú. Starý Maletín a p. . 170/6 k. ú.
Svojanov u Borušova. Nákupní cena se bude rovnat prodejní cen pozemku 2427/2 v etn
rozd lení náklad za vyhotovení geometrických plán .
Ov ovatele dnešního zápisu p. Janu epovou.

Zastupitelstvo vzalo na v domí:
1. P ehled výdaj na akci „Rekonstrukce místní komunikace III. t ídy a úprava p ilehlých prostor.
2. Konání dne mikroregionu Mohelnicko dne 30. 5. 2009.
3. Nabídku firmy ARTCOM GROUP s. r. s. na zahájení t žby pískovcového lomu.
4. Zprávu o provedené kontrole FV dne 26. 5. 2009.
5. Zapo etí prací na obnov reten ních prostor rybníka Javo í.

6. Možnost erpání prost edk na kulturní akce z prost edk mikroregionu Mohelnicko ve výši
15.000,-K . Z této ástky bude uhrazeno 3.000,-K na p estavení LOUTKADLA z Mohelnice
na Den d tí, zbytek bude použit na oslavy p i otevírání víceú elového areálu.
Zastupitelstvo neschválilo:
1. Pronájem místnosti v p ízemí OÚ Maletín za ú elem provozování kade nictví – d vodem je
plánovaná oprava budovy OÚ.
Zastupitelstvo uložilo:
1. Pln ní pro starostu z usnesení . 22 ze dne 26. 6. 2008 „ZO ukládá“ bod 4 (vzájemný prodej
pozemk Svojanov a rozd lení náklad na vyhotovení geometrických plán ).
2. Starostovi vypracování do ešení Smlouvy o budoucí smlouv kupní s Jaromírem Ml chem,
Maletín . 33 respektive manželi Badinovými.
3. Jednání s firmou EZ o možnosti nápravy vyvoln ní vodi .
4. Do ešit osv tlení domu .p. 143 Nagyvathy Ivan.
5. Starostovi zjišt ní vlastník pozemk v blízkosti pozemk p. . 277/3 a p. . 1596/2 k. ú. Starý
Maletín.
6. Statostovi a ing. Zigalovi jednání v LD Háj Maletín ohledn snížení rozpo tu na rok 2009.

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

Knihovna a internet
Pond lí a st eda od 16.00 – 18.00 hodin

Knihovna – sout ž

Od poloviny dubna až do konce kv tna probíhala sout ž pro d tské tená e knihovny
zvaná „SPORTUJEME S FERDOU MRAVENCEM A BROUKEM PYTLÍKEM“. Otázky se
týkaly spisovatele a ilustrátora Ond eje Sekory, který by letos oslavil své 110 narozeniny.
Chceme pochválit hlavn Lindu Královou za úsp šnou ú ast v sout ži. Svou výhru si m že
vyzvednout v místní knihovn v pond lí nebo ve st edu od 16°° do 18°° hod.
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Zprávi ky z naší školy a školky
Školní rok se pomali ku blíží do finiše. P ichází as bilancování a záv re ného
hodnocení.
Letošní rok byl co do množství akcí a bohatosti programu velice náro ný.
Abychom - my všichni ve škole – na erpali sil a možná si i troši ku pro istili hlavu,
zp íjemnili jsme si jeden kv tnový týden pobytem v Orlických horách v Moravském
Karlov u ervené Vody. A rozhodn to stálo zato! Ur it nám všem na dlouho
z stanou p íjemné vzpomínky na spoustu stoupavých i klesavých kilometr v blízkém,
ale i vzdálen jším okolí chaty ZŠ Mohelnice, ve které jsme bydleli. Navštívili jsme
rozhledny na Suchém vrchu (zde nás trochu „vypeklo“po así) a K ížové ho e, prošli
jsme si se zatajeným dechem vojenskou tvrz „Bouda“ z 2. sv tové války (v jednom
okamžiku jsme se nacházeli 60 metr pod zemí), projeli jsme se vlakem.
Po así nám p álo a proto jsme krom nezbytného u ení trávili co nejvíce asu
sportováním v p írod na okolních loukách i v lese. Nechyb lo ani ve erní sout žení na
chat ve v domostní sout ži AZ kvíz, opékání špeká k , ve erní diskotéka (ploužáky šly
d tem náramn !) nebo tém „no ní“ stezka odvahy. Všem prospíval erstvý vzduch a
dostatek pohybu , ož se projevovalo i v po ádné chuti k jídlu. D kujeme paní Dan
K ížové, že se o nás po této stránce dokonale postarala!
V pr b hu „karlovského“ týdne se nám poda ilo promyslet a nacvi it zbytek programu
ur eného pro vystoupení ke Dni matek, které jsme pojali „zahrádká sky“ a spole n
s d tmi z mate inky p edvedli hned po návratu – v sobotu 16.5. v kulturním dom .
Pobyt na Karlov proto hodnotíme po všech stránkách jako velmi úsp šný a zda ilý.
…
Ale nezahálí se rozhodn ani ve školce. Nadále probíhá výuka plavání v mohelnickém
bazénu, již bylo zmín no vystoupení (nejen) pro maminky v kulturním dom i
s vlastnoru n vyrobenými dáre ky. V poslední dob také školká ci n kolikrát navštívili
divadelní p edstavení v Záb ehu (zhlédli nap íklad pohádku o vodnících nebo o Ferdovi
Mravencovi).
Zú astnili se také záb ežské sportovní olympiády mate ských škol.
Do konce školního roku je ješt v plánu p espání ve školce s hledáním pokladu a
opékáním, jednodenní výlet do Strašidelného zámku v Dolní Rožínce, zábavné
odpoledne spole n s rodi i jakožto lou ení se školním rokem (nebude chyb t ani disko).
Pozvánka: v pátek 5. ervna v 17.00 zahraje mohelnické Loutkadlo v kulturním dom
v rámci oslav Dne d tí pohádku ert a Ká a. Srde n jsou zvány nejen d ti. Vstup zdarma.
Tradi ní zábavn sout žní odpoledne pro d ti, které se m lo v sále kulturního domu konat ve
stejný den, bude mimo jiné i z d vodu probíhajících voleb, p esunuto na za átek zá í. Bude
pojato jako velká sportovní olympiáda v souvislosti s prázdninovým otev ením nového areálu
na maletínském h išti.
A ješt perli ka ze školních lavic: „Když jsme p ijeli do jeskyní, museli jsme po kat, až p ijde
pr vod í“.
(nejmenovaný žák toho asu 3.ro níku)

V sobotu 30. kv tna se zástupci naší obce ú astnili Dne mikroregionu Mohelnicko
ve Stavebnici. Po así akci moc nep álo, ale sout žícím to nevadilo a mažoretky cvi ily
s úsm vem na tvá i.
U našeho stánku slavily úsp ch K apá e s jablky, a proto k dobru dávám recept:

350 g hladké mouky
250 g tuku
¼ l smetany na šlehání
práškový a vanilkový cukr
strouhaná jablka + sko ice
Z mouky, tuku a smetany vypracujeme t sto, které vyválíme na 3-4 mm silný plát. Z n j
nakrájíme trojúhelníky, kde k základn dáme strouhaná jablka a ke špici rolujeme.
Taktéž m žeme vykrajovat vyválené t sto kole kem, doprost ed op t dáme strouhaná jablka,
p eložíme a okraje spojíme. Pe eme v p edeh áté troub na 200°C.
Po upe ení hned obalíme v práškovém cukru spolu s vanilkovým cukrem.

-

Termíny svozu komunálního odpadu
pond lí 8., 22. ervna, 6. ervence 2009

(každé sudé pond lí, v etn uvedeného svátku)
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