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Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 26.2.2009

Zastupitelstvo schválilo:
1. program zasedání ze dne 26. 2. 2009
2. zápis a usnesení ze dne 29. 1. 2009
3. Firmu IREA s. r. o. Šumperk, Mánesova 17, 787 01 Šumperk, I O 48390062 a smlouvu .
090006 na innosti p i organiza ním zabezpe ení ve ejné zakázky na stavební práce dle
zákona . 137/2006 v platném zn ní formou zjednodušeného podlimitního ízení na akci
„Obecní ú ad Maletín – stavební úpravy. Cena p edm tu díla iní 47.600,- K . Pov uje
starostu podpisem smlouvy.
4. Složení výb rové komise pro výb rové ízení na akci „Obecní ú ad Maletín – stavební úpravy
ve složení:
lenové komise – Ing. Tomáš Luska , Ing. Vladimír Vizina, Ing. Petr Posp ch, Zden k K íž,
Ivana Pekárková.
Náhradníci – Ing. Zden k Stojaník, Mgr. Marie Nekolová, Ing. Arch. Tempír, Ing. Petr Zigal,
Jaroslav Vojar.
5. Podání žádosti na akci „Obecní ú ad Maletín – stavební úpravy“ z dota ního titulu
ministerstva financí.
6. Schvaluje prioritu akce „Obecní ú ad Maletín – stavební úpravy“ a prohlášení o zajišt ní
vlastních finan ních prost edk ve výši K 10% z p ijaté dotace.
7. Návrh rozpo tu obce na rok 2009 v p íjmech 4 819 280,-K , ve investi ních a neinvesti ních
výdajích ve výši 8 024 000,-K , financování ve výši 3 204 720,-K .
8. Návrh rozpo tu sociálního fondu na rok 2009 v p íjmech a výdajích ve výši 35 911,- K .
9. Podání žádosti a Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Integrovaný opera ní
program – zavád ní ICT v územní ve ejné správ – cíl Konvergence – název výzvy – EGovernment v obcích – CzechPOINT – kontaktní místa. Dotace bude poskytnuta
z prost edk EU ve výši 85% ástka 68.540,-K , podíl obce Maletín 15%, což p edstavuje
ástku 10 281,-K .
10. Revokaci bodu . 10 usnesení . 29. ádného zasedání ze dne 29. 1. 2009 „ZO schvaluje“
(obec se nebude ucházet o dota ní titul z POV na opravu jedné etapy cesty kolem rodinného
domu Bartošových k zastávce na horním konci).
11. Smlouvu . 23/03 firmy TERRA, Na K talt 21, 789 01 Záb eh zastoupenou ing. Ladislavem
Illem ve výši 18.000,-K na vyhotovení projektové dokumentace opravy rybníka v Javo í.
12. Delegování p. Zde ka K íže na mimo ádnou valnou hromadu spole nosti Vodohospodá ská
za ízení Šumperk, a.s. konanou dne 24. 3. 2009 v 9.00 v Šumperku.
13. Prodej parcely . 400/8 – ásti, parcely . 400/15 – ásti, parcely . 149/5 – ásti – všechny
v k. ú. Starý Maletín pro manžele Helenu a Jana Michal ákovi, Maletín . 17. Prodejní cena je
5,- K /m2. P esná vým ra ástí bude up esn na vyhotoveným geometrickým plánem.

Zastupitelstvo vzalo na v domí:
1. Smlouvu . SoD 005/09 firmy EKOZIS Záb eh spol. s r. o. na obnovu reten ních prostor
rybníka Javo í v hodnot díla 352 574,574, K .
2. Plán innosti finan ního výboru na rok 2009.
2009
Zastupitelstvo uložilo:
u
1. Pln
ln ní pro starostu z usnesení . 22 ze dne 26. 6. 2008 „ZO ukládá“ bod 4, z usnesení . 26 ze
dne 30. 10. 2008 „ZO ukládá“ bod 3.

Pozvánka na p íští zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat
26. b ezna 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 b ezen je tvrtek 12. 3. 2009.
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!!!!!

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
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
****************************************************************
******************************************************
****************************************************************
**********

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
výs
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
2.b ezna
ezna,, 16.b ezna, 30.b ezna 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

