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Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.4.2009

Zastupitelstvo schválilo:
1. Zápis a usnesení ze dne 26. 3. 2009.
2. Rozpo tové opat ení . 2/2009.
3. Celoro ní hospoda ení obce, záv re ný ú et obce za rok 2008 a zprávu o výsledku
p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2008 bez výhrad.
4. Schvaluje nabídku firmy STRABAG a.s. se sídlem Na B lidle 198/21, 150 00 Praha 5,
odšt pný závod Brno, Tovární 3, 620 00 Brno na akci Rekonstrukce místní komunikace
„Za potokem“ a úprava ve ejných prostranství. Provád ním stavby pov ena Oblast St ed,
Holická 29, 771 49 Olomouc s nabídkovou cenou ve výši 3.912.349,32 K .
5. Návrh smlouvy o dílo . 841/NAKF/035/2009 na Rekonstrukci místní komunikace „Za
potokem“ a úprava ve ejných prostranství a pov uje starostu obce podpisem smlouvy,
pokud nebudou ve stanovené lh t podány námitky proti rozhodnutí hodnotící komise.
Stanovená lh ta uplyne 5. kv tna 2009.
6. Dodatek . 1 ke Smlouv o z ízení v cného b emene s p ílohou nabídky firmy Ekozis
Záb eh ze dne 17. 3. 2009 a zárove pov uje starostu podpisem dodatku.
7. Dodatek . 1 k Dohod o úplat za z ízení a trvání v cného b emene a pov uje starostu
podpisem dodatku.
8. Smlouvu s firmou EKOZIS Záb eh . SoD 005/09 na „Obnovu reten ních prostor rybníka
Javo í“ a pov uje starostu podpisem smlouvy.
9. Schvaluje vypov zení Smlouvy o zprost edkování prodeje nemovitostí s firmou O.R.K.A.
Olomouc uzav enou dne 4. 6. 2007.
10. Výhradní smlouvu o zprost edkování na prodej pozemk v k. ú. Nový Maletín s firmou
LIVYNE s. r. o. Skali ka 1763/52, Záb eh a pov uje starostu podpisem smlouvy.
11. Použití znaku, praporu a pe et obce Maletín na propagaci jednotlivých obcí v rámci
požádané dotace Svazku obcí mikroregionu Mohelnicko z POV 2009.
12. Schvaluje nabídnutou kupní cenu za parcely . 277/3 a 1596/2 k. ú. Starý Maletín cenu
5.138,-K . Jedná se o parcely kolem panelové cesty. Obec má tedy zájem o koupi t chto
pozemk .
13. Zám r prodeje pozemku parcela . 2427/2 k. ú. Starý Maletín.
14. Pronájem místnosti v p ízemí budovy OÚ za ú elem provozování kade nictví.
15. Starostu na jednání ádné valné hromady Vodohospodá ských za ízení Šumperk dne
2. ervna 2009.
16. Ov ovatele dnešního zápisu p. Miladu Bezd kovou

Zastupitelstvo vzalo na v domí:
1. Protokol o výsledku kontroly provedené dne 14. 4. 2009 kontrolním výborem
výborem.
2. Zprávu o stavu ve ejného po ádku ve služebním obvod Obvodního odd lení P R
Mohelnice – územní ást Maletín.
Maletín.
3. Konání Dne mikroregionu Mohelnicka v obci Stavenice dne 30. 5. 2009
2009.
4. Oslavu svátku Dne Matek dne 16. 5. 2009 ve 14:00 hod. v KD Maletín
Maletín.
5. Upravený návrh rozpo tu pln ní nájemní smlouvy, kdy byla snížena t žba na 80 %
t žby.
žby
6. Zprávu o výsledku kontroly FÚ Šumperk ze dne 14. 4. 2009.
2009
7. Grantový program 2009 MAS Mohelnicko o.s. z POV 2009 Olomouckého kraje.
kraje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zastupitelstvo uložilo
uložilo:
Pln
ln 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 geometric
geometrických
kých plán ).
)
Starostovi
tarostovi vypracování do ešení Smlouvy o budoucí smlouv kupní s Jaromírem
Ml chem, Maletín . 33 respektive manželi Badinovými.
Badinovými
Jednání
ednání s firmou EZ o možnosti nápravy vyvoln ní vodi .
Do
o ešit osv tlení domu .p. 143 Nagyvathy Ivan.
Ivan
Starostovi
ostovi zjišt ní vlastník pozemk v blízkosti pozemk p. . 277/3 a p. . 1596/2 k.
ú. Starý Maletín.
Maletín
Statostovi
tatostovi a ing. Zigalovi jednání v LD Háj Maletín ohledn snížení rozpo tu
na rok 2009.
2009

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

OSLAVA SVÁTKU MATEK
Zastupitelstvo obce Maletín zve všechny maminky k slavnostní
oslav Svátku matek, která se bude konat v KD Maletín

v sobotu 16. kv tna 2009 ve 14 hodin.

Kulturní program pro maletínské maminky p ipravily d ti ZŠ a MŠ Maletín se svými pedagogy.
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Knihovna a internet
Pond lí a st eda od 16.00 – 18.00 hodin

SVOZ ŽELEZNÉHO, NEBEZPE NÉHO ODPADU
A ELEKTROZA ÍZENÍ

Obec Maletín bude ve dnech 11.
1 . 5. až 15. 5. 2009
200 zajiš ovat svoz
nebezpe ného odpadu z domácností na sb rné místo p ed odvozem k jeho
likvidaci.
Ob ané mohou v ur ené dny tento odpad dát na místo p ed d m, kde jej bude možno bez
problému naložit a odvézt. P ipravení nebezpe ného odpadu provád jte tak, že zabezpe íte,
aby nedošlo k úniku tekoucích látek (oleje, barvy, autobaterie) a rozfoukání odpad
odpadu
u v trem po
okolí.
Svoz a uložení na sb rné místo budou provád t pracovníci obce Maletín. Proto je nutné se na
p ípadném uložení na sb rné místo p edem dohodnout a ídit se jejich pokyny. Nesmí se
svážet a ukládat odpad na sb rné místo bez jejich v domí.
Odvoz k likvidaci odpadu m že provést jen svozová firma „EKO-UNIMED“
„EKO UNIMED“ Medlov, se
kterou má obec Maletín uzav enou smlouvu. Jiná firma nebo soukromá osoba odvoz provád t
nesmí!!
Elektroza ízení (ledni ky, mrazáky, pra ky, televize, rádia, po íta e, mobilní ttelefony
elefony apod.)
odebere od obce svozová firma EKO-UNIMED
EKO UNIMED zdarma za p edpokladu, že toto
elektroza ízení bude kompletní. V opa ném p ípad bude toto za ízení hodnoceno jako
nebezpe ný odpad a obci bude ú tován poplatek za jeho likvidaci, který se následn p evede i
na ob ana, který tento odpad zp sobil.
Plasty a tetrapaky (krabice od nápoj ), které se ukládají v p íst ešcích rozmíst ných po obci
Maletín a Javo í. Provádí se pytlovým sb rem. Ne všichni ob ané dodržují p i tomto zp sobu
sb ru ur ená pravidla, p i kterých m že být v pytlích jen výše uvedený materiál. P esná
specifikace tohoto odpadu je uvedena na tabulce umíst ném na každém p íst ešku.
Nevíme, co si myslet o ob anech, kte í dávají do pytl neustále odpad z domácnosti, sklen né
láhve, plechovky apod.
apod. P itom stojí vedle kontejnery s ozna ením sklo „bílé“ a sklo
„barevné“! Takto uložený odpad nám svozová firma neodveze jako odpad t íd ný a obci
ú tuje náklady za uložení odpadu komunálního.
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Papír (kartony, složené papírové krabice, noviny, barevné
barevné asopisy apod.) m žou ob ané
ešit ve spolupráci s obcí, která má dva modré kontejnery na papír prozatím umíst ny za
budovou OÚ Maletín. Modré konterjnery ur ené pouze jen na papír budou rozmíst ny i na
ostatních sb rných místech v obci.

Žádáme všechny
všechny ob any o dodržování pravidel pro separovaný
sb r a nakládání s odpady tak, aby se nemusely dále razantn
zvyšovat poplatky za odvoz, likvidaci a ukládání odpadu.
!!! Š e t t e s i s v é p e n í z e !!!
Zden k K í ž - starosta obce Maletín

-

Termíny svozu komunálního odpadu
pond lí 11.,, 25. kv tna 2009
(každé sudé pond lí)
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