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Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.1.2009

Zastupitelstvo schválilo:
1. program zasedání ze dne 29. 1. 2009
2. zápis a usnesení ze dne 4. 12. 2008
3. odm ny pro zastupitele dle na ízení vlády . 20/2009, pro neuvoln né leny
zastupitelstva od data 1. 2. 2009
4. podanou žádost na dota ní titul z rozpo tu Olomouckého kraje „Obnova staveb drobné
architektury místního významu“ na opravu milníku. Dále souhlasí s estným
prohlášením starosty o vlastnictví milníku. Výše opravy bude init 103 tis. K , obec
žádá o dotaci 60 tis. K , zbytek bude kryt prost edky z obce.
5. schvaluje podání žádosti na dovybavení JSDH Maletín z prost edk Olomouckého
kraje pro rok 2009. Obec si bude žádost prost edky ve výši 40 tis. K , polovinu
poskytne kraj, polovinu bude hradit obec z vlastních zdroj .
6. po et pracovníku na VPP pro rok 2009 v po tu 0 – 5
7. prodej pozemku parcela . 596 k. ú. Starý Maletín pro žadatele Ji ího Dymá ka,
Maletín . 36 za cenu 10,-/1 m2 dle „Pravidel pro prodej stavebních pozemk “.
8. delegování na valnou hromadu HS Mírov p. Zde ka K íže, valnou hromadu HS
Maletín p. Jaroslava Vojara, pro výro ní sch zi LD Háj Maletín ing. Petra Zigala.
9. bezúplatný p evod pozemku p. . 423/5 k. ú. Starý Maletín o vým e 83 m2 do
vlastnictví obce Maletín
10. podání žádosti z programu POV 2009 Olomouckého kraje na opravu jedné etapy cesty
kolem rodinného domu Bartošových k zastávce na horním konci
Zastupitelstvo vzalo na v domí:
1. záv r jednání se spole ností Wind Finance Brno ohledn návrhu opravy rybníka
v Javo í a opravy cesty k v trné elektrárn
2. zprávu o provedené inventarizaci majetku k datu 31. 12. 2008
3. službu pro ob any CzechPOINT od data 1. 1. 2009
4. zpracovávaný územní plán obce Borošov
5. zprávu o innosti knihovny za rok 2008
6. pracovní sch zku na sestavení rozpo tu obce na rok 2009, která bude 9. února 2009
v 18,00 hod. v zasedací místnosti
Zastupitelstvo uložilo:
1. pln 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,
obce,
které se bude konat
26. února 2009 v 18°°hod. v zasedací místnosti OÚ.

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

Zprávi ky z naší školy a školky
Školní rok se pomalu blíží do své poloviny. Starší i mladší d ti piln pracují, p esto stíhají
užívat i zimních radovánek. V Mate
ate ské škole se blíží k záv ru p íprava p edškolák na
zápis do prvního ro níku, který se uskute ní ve st edu 4. února od 1330 v budov ZŠ.
Zápis se týká d tí narozených v roce 2003, p ípadn 2002.
Školáci již netrp liv o ekávají tradi ní ocen ní své dosavadní školní práce – pololetní
vysv d ení, které obdrží ve tvrtek 29.ledna. Zbývá ješt zhodnotit snaživou prací nabyté
znalostii a v domosti i poopravit p ípadné nezdary.
Následuje den pololetních prázdnin a vzh ru do druhé p lky našeho letošního snažení!
Upozorn ní:
ní: jarní prázdniny p ipadnou na okres Šumperk – tedy i naši ZŠ – tentokrát
v týdnu od pond lí 9.2. do pátku 13.2.2009. V tyto dny bude uzav ena i MŠ a školní
jídelna.
V posledním p edváno ním týdnu
tý
se v budov ZŠ uskute nila výstava výrobk , p evážn
šperk a váno ních ozdob vytvo ených školními d tmi. Svojí návšt vou a p ípadn i
zakoupením n kterého z výrobk jste mohli podpo it naše snažení. Vy, co jste za námi p išli,
ale i vy ostatní, v zte, že prodej a dobrovolné finan ní dary p inesly výt žek ve výši
5 580,-K
K . Z této ástky bylo 2 580,-K
K použito na nákup spot ebního materiálu a surovin
pro ú ely výstavy
výstavy a na výrobu dárk ur ených rodi m školních d tí, na vytvo ení váno ních
ozdob školy a áste n i na nákup dárk do školní družiny. Zbývající ástka 3 000,-K
K byla
darována škole sponzorsky a p evedena na bankovní ú et organizace. Vyú tování akce bylo
provedeno za p ítomnosti n kterých rodi .
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Velké pod kování pat í p.u itelce Nagyváthy za trp livost a schopnost vést d ti
k estetickému cít ní. T m pat í obdiv za p kné vystoupení v poslední den výstavy. K vid ní
a slyšení bylo n co málo veselých scének,
scének, váno ních písní a koled.
Nejv tší pod kování však pat í všem, kte í za námi do školy p išli a koupí n kterého
z výrobk p isp li na dobrou v c.
…………………………
Škola dává tímto na v domí, že n které informace souvisejí s inností a prací
organizace, lze nalézt na webových stránkách obce (www.maletin.cz
www.maletin.cz) v odkazu
Základní škola a Mate ská škola.
škola

Mgr. Petr P í k o p a - editel ZŠ a MŠ

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.

T íkrálová sbírka 2009
Charita Záb eh zaslala své pod kování za spolupráci a vst ícnost p i organizování této akce.
Koledníci skon ili v ned li 11. ledna svoji pou po obcích záb ežského d kanátu.
Sbírka letos probíhala již po desáté a 289 skupinek koledník koledovalo tém v 90 obcích,
m stech a obecních ástech. V porovnání s rokem 2008 byl celkový nár st o více než
72 tis. K .
ást pen
en z p jde i na zajišt ní humanitární pomoci v zahrani í – do míst postižených p írodní
katastrofou nebo chudobou. Také z výt žku bude pomoženo jednotlivc m a rodinám v nouzi.
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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,- 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

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

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.
****************************************************************
****************************************************************
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Termíny svozu komunálního odpadu
16.února, 2. 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

