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Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 4. 12. 2008

Zastupitelstvo schválilo:
1. program zasedání ze dne 4. 12.2008
2. zápis a usnesení ze dne 30. 10. 2008 a zápis a usnesení ze dne 4. 11. 2008, z stává
v pln ní nadále „ZO ukládá usnesení . 22 ze dne 26. 6. 2008 „ZO ukládá“ bod 4,
„ZO ukládá“ bod 3 usnesení . 26 ze dne 30. 10. 2008
3. ov ovatele pro zápis ze dne 4. 12. 2008 a to p. Ji ího Svozila
4. rozpo tové opat ení . 8/2008 a pov uje starostu schválením rozpo tové zm ny .
9/2008 týkající se p ijetí dotace na VPP za m síc listopad 2008 od ÚP Šumperk
5. rozpo tové provizorium na rok 2009 do doby schválení ádného rozpo tu
6. vy azení opravy rybníka v Javo í ze žádostí o dotaci na tuto opravu
7. p edložení návrhu na opravu rybníka v Javo í dle projektové dokumentace v roce 2009
a v roce 2010 opravu komunikace k v trné elektrárn firmy. Návrh byl p edložen
firm WIND FINANCE Brno.
8. Dohodu o provedení práce na zimní údržbu místních komunikací v obci s panem Ji ím
Svozilem za stanovenou hodinou sazbu. Zimní údržba se bude provád t technikou
obce.
9. Projektovou dokumentaci budovy základní školy na zateplení tak, jak byla p edložena
a vysv tlena ing. Posp chem.
10. Prodloužení nájmu v obecních bytech Maletín . 94, Maletín . 226 o jeden rok, tj. do
31. 12. 2009
11. Návrh smlouvy Mgr. A. Ji ího Fingera, Hodolanská 30, Olomouc na restaurování a
rekonstrukci milníku v Maletín za navrženou cenu 78 436,-. Nutno upravit bod XII.
Ostatní ujednání dle schválení. V cen není zahrnut nový kus, který se bude p ípadn
dopl ovat dle návrhu.
Zastupitelstvo vzalo na v domí:
1. Informaci p. Všeti ky o stavu ve v ci v trného parku v obci Maletín
2. Protokol o provedené ve ejnoprávní kontrole v ZŠ a MŠ Maletín za období
1 – 10/2008

Zastupitelstvo uložilo:
1. Op tovn starostovi vypracovat návrh p ipomínek ke Studii umíst ní v trných
elektráren na území Olomouckého kraje. Obec Maletín není ve studii zahrnuta jako
vhodné územní pro umíst ní elektráren.
2. Vypracování žádosti na opravu milníku z POV 2009 Olomouckého kraje
Zastupitelstvo odložilo:
1. zám r pronájmu seníku do up esn ní podmínek týkajících se celkového využití seníku

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

Knihovna a internet budou v dob
od 22. 12. 2008 do 4. 1. 2009 pro ve ejnost uzav eny
Od 5. ledna 2009 normální provoz tj.:
Pond lí a st eda od 16.00 – 18.00 hodin

Oznámení
Obecní ú ad Maletín bude v dob od 29. 12. 2008 do 4. 1. 2009 pro
ve ejnost uzav en. D vodem je erpání dovolené.
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Vážení spoluob ané,
dovolte, abych jménem obce Maletín, zastupitelstva obce, pracovník
obecního ú adu i jménem svým, Vám pop ál krásné a klidné prožití váno ních
svátk a do nového roku Vám p eji hodn zdraví, št stí a osobních úsp ch
v dalším život i ve Vaší práci.
Obci Maletín, Novému Maletínu a Javo í p eji v roce 2009 krásn jší a
klidn jší prost edí, stálý a rychleji se rozvíjející proces rozvoje a další úsp šné
budování našich obcí tak, aby si všichni ob ané mohli nového i lepšího
prost edí a nových vymožeností co nejd íve a nejlépe užívat.
Zden k K í ž starosta obce Maletín

Pracovníci maletínské školy i školky p ejí všem ob an m klidné št dré
Vánoce a š astné vykro ení do roku 2009.
Mgr. Petr P í k o p a - editel ZŠ a MŠ
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P o d k o v á n í d tem v kroužku mladých hasi a jejich vedoucímu
Ing. Petru Zigalovi za reprezentaci obce Maletín p i sout žích hasi .
Tímto zveme i ostatní zájemce (kluky i d v ata!) do tohoto sportovn technického
kroužku. Hlásit se mohou u Ing. Zigala.
P ejeme všem v r. 2009 hodn úsp ch a zdaru v této innosti.
Zden k K í ž - starosta obce Maletín

Termín pedikúry a masáží
Upozor ujeme zájemce o služby p. Hamplové v oblasti pedikúry a masáží, že
termín t chto služeb pro m síc prosinec je 18. 12. 2008 - tvrtek.

Termíny svozu komunálního odpadu
22. prosince 2008, 5. ledna 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, Neumannová Barbora .

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