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Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 26.3.2009

Zastupitelstvo schválilo:
1. Program zasedání ze dne 26. 3. 2009.
2. Zápis a usnesení ze dne 26. 2. 2009.
3. Zrušení Smlouvy o budoucí smlouv kupní s panem Jaromírem Ml chem, Maletín . 33
na prodej pozemku parcela . 461/1 k. ú. Starý Maletín bez náhrady. Tímto bude parcela
volná pro jiné zájemce
4. Sepsání Smlouvy o budoucí smlouv kupní s panem Jaromírem Ml chem, Maletín . 33
na parcely . 481/1 a stav. parcelu . 193 na výstavbu rodinného domu a zárove zrušení
Smlouvy o budoucí smlouv kupní s manželi Badinovými na prodej pozemku p. . 481/1
a stav. p. 193 k. ú. Starý Maletín. Toto vše za p edpokladu finan ního vyrovnání
s manželi Badinovými, kte í od Smlouvy o budoucí smlouv kupní na prodej práv t chto
pozemk hodlají odstoupit.
5. Rozpo tovou zm nu . 1/2009.
6. P ijetí daru od LD Háj Maletín ve výši 8.000 K a zárove rozd lení následovn :
TJ Maletín 2.000 K
SROM Maletín 2.000 K
SDH Maletín 2.000 K
MS Hubert 2.000 K
7. Rozd lení p ebytku hospoda ení ZŠ a MŠ Maletín za rok 2008 ve výši 71 355,(p evod do rezervního fondu školy).
8. Radu školy ve složení: Ivana Pekárková, Aloisie Nagyvathy, Pavla Sta ková, Na a
Králová na volební období 3 let.
Zastupitelstvo vzalo na v domí:
1. Návrh dodatk . 1 k Dohod o úplat za z ízení a trvání v cného b emene a dodatku . 1
ke Smlouv o z ízení v cného b emene.
2. Plán innosti kontrolního výboru na rok 2009.
3. Usnesení lenské sch ze LD Háj Maletín konané dne 12. 3. 2009.
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
tarostovi vypracovat
vypracov do ešení Smlouvy o budoucí smlouv kupní s Jaromírem
Ml chem, Maletín . 33 respektive manželi Badinovými.
Badinovými
3. Spolupracovat
polupracovat s firmou
ou WIND FINANCE na p edložení dodatk dle bodu 2) zápisu.
zápisu
4. Oslovit
slovit firmu EZ o možnosti nápravy vyvoln ní vodi .
5. Do
o ešit osv tlení domu .p. 143 Nagyvathy Ivan.
Ivan.

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

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

Výzva
Z d vodu ukon ení innosti jednoho z len Redak ní rady vyzýváme zájemce
o tuto práci, aby se p ihlásily na Obecním ú ad u paní Šoupalové.

Termín pedikúry a masáží
Upozor ujeme zájemce o služby p. Hamplové v oblasti pedikúry a masáží, že
termín t chto služeb pro m síc duben je tvrtek 23.4. 2009.
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Zprávi ky z naší školy a školky
Za átek jara zastihl školká ky i školáky v pilném snažení. V MŠ se op t krom
obvyklých inností kreslilo, barvilo, st íhalo a lepilo. S úsp chem prob hl veselý
„pyžamový bál“ a došlo i na barvení tri ek foukací technikou. Obou t chto odpoledních
akcí se zú astnili i rodi e. V sou asné p edvelikono ní dob se d ti p ipravují na
zdobení vají ek (tentokrát pomocí slupovacích barev) a také na 10 lekcí plaveckého
výcviku.
Školním d tem se poda ilo nejen znovu pokro it ve znalostech a dovednostech, ale za
všimnutí a hlavn za pochvalu stojí i velké množství ozdobných a um leckých p edm t
z hlíny a bižuterie vyrobených v hodinách výtvarné i pracovní výchovy nebo v rámci
innosti školní družiny. Vy, kte í jste v sobotu 28. 3. navštívili d tský maškarní
karneval organizovaný p edevším rodi i d tí za spolupráce školní družiny, jste m li
možnost zmi ované výtvory obdivovat, p ípadn zakoupit v dražb . Finan ní výt žek
akce bude použit na áste nou úhradu náklad spojených s pobytem d tí na „ŠKOLE
V P ÍROD “ , která je naplánována na kv ten letošního roku v Jeseníkách v délce
jednoho týdne.
Pod kování pat í všem, kte í v cn nebo finan n na karneval p isp li. Tedy všem, bez nichž by se
dala taková akce jen t žko p ipravit. Pomohli:
p.Bronislav Ml ch, p.Jaromír Ml ch, p.Martin Nát sta, p.Jan Zatloukal ml.,manželé Iveta a
Milan Michal ákovi, manželé Adamcovi, manželé Šebestovi, manželé Krausovi, p. Žaneta
Urbánková, p. Marie Pagá ová s dcerou, p. Marie Czyslinská, p.Brandejsová, p.Zden k Bartoš, p.
Stanislav Havlí ek, SDH Maletín, OÚ Maletín, který poskytl zdarma sál kulturního domu.

…….
V únoru se na ZŠ uskute nil zápis d tí do 1. ro níku. Nov zapsáno bylo celkem 6 d tí,
které za nou napl ovat školní docházku v zá í letošního roku. P edpokládá se, že ZŠ
bude navšt vovat 13 žák .
A ješt perli ka ze školních lavic : „Obec, ve které bydlím, se jmenuje panelák“.
(nejmenovaný žák 1.ro níku)

Na konci Zpravodaje najdete ukázku výtvor d tí.

-3-

!!!!!

Informace pro ob any

!!!!!

Obecní ú ad Maletín oznamuje ob an m, že je možno platit hotov do pokladny
OÚ poplatky za komunální odpad za I. pololetí 2009.
Výše poplatku pro 1 osobu a pololetí iní 180,180, K . Poplatek je splatný do
31. 3. 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 kujeme za pochopení.
Zden k K íž, starosta obce
ob
****************************************************************
****************************************************************

CZECHPOINT – služba pro ob any
Obecní ú ad Maletín informuje ob any, že od 1. 1. 2009 funguje na obecním
ú ad Czech POINT neboli eský Podací Ov ovací Informa ní Národní
Terminál.
Z pracovišt Czech POINT je možné si odnést ov ené výstupy
z živnostenského a obchodního rejst íku, z katastru nemovitostí a z rejst íku
trest .
Czech POINT vám ušet í as, nervy i peníze.
****************************************************************
****************************************************************

Termíny svozu komunálního odpadu
pátek 9. dubna (zm
(zm na místo Velikonoc 13.4
13.4.),
.),
pond lí 27.dubna
27.dubna 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:
rada: Pekárková Ivana.

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

