MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 30. 09. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 08 ročník 14, říjen 2008

Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 30. 10. 2008

Zastupitelstvo schválilo:
1. zápis a usnesení ze dne 25. 9. 2008, zůstává v plnění nadále „ZO ukládá usnesení č. 22
ze dne 26. 6. 2008 „ZO ukládá“ bod 4, „ZO ukládá“ bod 1 usnesení č. 25 ze dne 25.
9. 2008
2. ověřovatele pro zápis ze dne 30. 10. 2008, p. Janu Čepovou
3. rozpočtové opatření č. 7/2008
4. revokaci bodu 9 „Zastupitelstvo schvaluje“ usnesení ze dne 24. 2. 2005 – předběžný
souhlas s umístěním větrné elektrárny v k. ú. Javoří u Maletín p. č. 198/2 p.
Martínkovi. Obec řeší umístění větrných elektráren komplexně
5. zařazení opravy umělých vodních ploch, zejména rybníku v Javoří, do rozpočtového
výhledu r. 2009 a programu obnovy venkova
6. rekonstrukci fotbalového hřiště, oplocení areálu a podání žádosti prostřednictvím
firmy EKKL Kroměříž. Dotační titul je z MŠMT
7. schválení příspěvku pro Charitu Zábřeh ve výši Kč 4.000, Hospic Sv. Kopeček
Olomouc ve výši Kč 1.000,8. inventarizační komisi pro provedení inventur majetku obce k datu 31. 12. 2008 ve
složení: předseda Ing. Pospěch, členové komise komise Ing. Zigal, p.Vojar
9. odložení plnění smlouvy č. 12/08 mezi Obcí Maletín a firmou Studio 2001 and
Partners, s. r. o., Postřelmovská 2/810, Zábřeh. Termín plnění je březen 2009
10. odložení vypracování projektové dokumentace pro akci „Lokalita nad Točnou“ pro
rok 2009
11. částku Kč 1.000,- pro mladé hasiče – účast na soutěžích podle akce Plamen. Částku
bude vyplacena ing. Zigalovi, který mladé hasiče vede.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole dne 27. 9. 2008 – plnění usnesení
2. podanou žádost na rekonstrukci místní komunikace „Za potokem“ a úprava
veřejných prostranství. Dále bere na vědomí změnu projektu a změnu názvu projektu –
vysvětlení podal ing. Pospěch
3. stanovisko územní studie Krajského úřadu Olomouckého kraje týkající se umístění
větrných elektráren
4. stav zvláštního účtu k datu zasedání zastupitelstva obce
5. konání zasedání dne 4. 12. 2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti
6. dotaz p. Bezděkové týkající se konání Mikulášského posvícení
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Zastupitelstvo uložilo:
1. starostovi vyzvat odběratele elektřiny domu č.p. 118 k účasti na mimořádném zasedání
dne 4. 11. 2008 k podání vysvětlení
2. starostovi – dohoda o poskytnutí příspěvku Charitě Zábřeh a Hospici Sv. Kopeček
3. starostovi vypracovat protest týkající se lokality na umístění větrných elektráren a jeho
doručení na KÚ Olomouckého kraje.
4. starostovi a místostarostovi přizvat na další zasedání Ing. Korleho – domluvit další
postup ohledně umístění a strategie větrných elektráren umístěných v obci Maletín
5. redakční radě – výzvu pro spolky v obci, aby předkládaly své požadavky na
zapracování do rozpočtu obci
Pro naléhavost řešení úkolů bylo svoláno mimořádné zasedání na den 4. 11. 2008, kde se
zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. podané vysvětlení p. Kuchařové týkající se odběru elektřiny z hasičské zbrojnice a
termín ukončení odběru k datu 30. 11. 2008
2. novou nabídku firmy WIND FINANCE a. s. v souvislosti s plnění Smlouvy o věcném
břemenu
3. návrh na řešení údržby místních komunikací v obci formou dodávky služby
a uložilo:
1. starostovi uveřejnit ve zpravodaji výzvu pro žadatele na zimní údržbu místních
komunikací v obci
2. starostovi a místostarostovi pokračovat v jednání s firmou WIND FINANCE a. s.

Pozvánka na příští zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat
4. prosince 2008 v 18°°hod. v zasedací místnosti OÚ.

Provoz knihovny a internetu opět zahájen
Pondělí a středa:
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16.00 – 18.00 hodin

V Ý Z V A

Vyzýváme všechny zájemce k podání nabídky pro zimní údržbu
místních komunikací a veřejných prostranství v obci Maletín a Javoří
od 15. 12. 2008 do 31. 03. 2009
Jedná se o smluvní dodavatelskou činnost na prohrnování dle pasportu
místních komunikací a plánu zimní údržby, odklízení sněhu a potřebného
posypu.
Tato činnost bude prováděna hlavně vlastní technikou a mechanizací
dodavatele, popřípadě nezbytné potřeby mu budou k tomuto zapůjčeny obecní
prostředky.
K tomuto a k rozsahu objemu této činnosti bude podána bližší informace
přímo na obecním úřadu Maletín u starosty obce.

Nabídky podávejte písemně na obecní úřad Maletín do
30. listopadu 2008.
Zdeněk Kříž starosta obce Maletín

VÝZVA PRO ZÁJMOVÉ SPOLKY A SDRUŽENÍ
Obec Maletín vyzývá všechny spolky a sdružení obce Maletín, které mají zájem
o možný finanční příspěvek na svoji činnost v roce 2009, aby své písemné
žádosti předaly na OÚ Maletín do 10. prosince 2008.
Případné žádosti budou vyřízeny dle finančních možností rozpočtu obce 2009.
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Jsou tu čerstvé zprávičky ze života školičky.
U menších dětí je v současné době pořádně živo. Počet školáčků se za poslední
měsíce příjemně navýšil a je to znát. Pilně se pracuje. Děti navštívily divadelní
představení a dopravní hřiště v Zábřehu. Celá školka se podzimně naladila a
vybarvila. Na řadu přišly malované i tištěné ozdoby z listů, kaštanů, kukuřice,
ořechových skořápek i jiných přírodnin. Následovalo kreslení voňavého ovoce.
Nechyběli ani tradiční veselí barevní dráčci. Ti alespoň trošičku napravili
zklamání z letošní „nefoukané“ drakiády, která se konala začátkem října na
hřišti. Zdařilou okrasou školky jsou i z provázků a barviček vyrobené pavoučí
sítě nebo “podzimní myška“ zhotovená opět z přírodnin a klovatiny. Vydařilo se
také odpoledne, během něhož si děti společně se svými rodiči vytvořily krásný
dekorativní „podzimní“ košíček. Došlo i na podzimní úklid zahrady MŠ. Páni, to
bylo listí! Chutná jablíčka jako odměna přišla za odvedenou práci vhod!
V nejbližších dnech zahájí děti jako každý rok přípravu na mikulášskou
besídku. To proto, aby na začátku prosince potěšily (nejen) své rodiče, ale
především přesvědčily Mikuláše, že si zaslouží nějaké to sladké překvapení. A
s pěkným pásmem písniček, říkanek a zaručené legrace určitě vyzrají i na
samotného čerta, pokud nějaký dorazí. O přesném termínu besídky budeme ještě
informovat.
V základní škole sice s létem postupně odezněl „indiánský duch“, ale na
pracovitosti a pilném snažení to v žádném případě není znát. Také školní děti
navštívily divadelní představení a vyzkoušely si svůj řidičský um na dopravním
hříšti v Mohelnici. Kromě každodenního snaživého učení zbývá ještě dostatek
času i na zábavnější činnosti. Pravidelně se pracuje na počítači, hraje na flétnu a
v plné parádě ji pracuje i výtvarně-estetický kroužek. A rozhodně nezahálí ani
školní družina. Od začátku školního roku již bylo navrženo a vybudováno
několik papírových „krabicových měst“, své místo si našla i zvířátka z kaštanů,
žaludů a šípků, světlo světa spatřily parádní knoflíkové náhrdelníky. Tyto
knoflíkové náhrdelníky najdete vystavené na stálé vývěsce školní družiny před
zdejším hostincem.
Ale to není vše.
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Děti se s chutí pustily také do výroby bižuterie, jako jsou korále, náramky či
dokonce náušnice. A protože tyto výtvory stojí za zhlédnutí, rozhodli jsme se, že
v rámci našeho školního vánočního vystoupení pro rodiče i jiné hosty budeme
nejen užívat vánoční pohodu, zpívat písničky a koledy, ale také již zmiňované
práce vystavovat. A bude-li se Vám nějaký šperk líbit, možná i prodávat.
Termín výstavy ještě upřesníme, ale už nyní se těšíme, že se s námi přijdete
pobavit a podpořit nás.

Termín pedikúry a masáží

Upozorňujeme zájemce o služby p. Hamplové v oblasti pedikúry a masáží, že
termín těchto služeb pro měsíc listopad je 13. 11. 2008 - čtvrtek.

Termíny svozu komunálního odpadu
10. listopadu, 24. listopadu 2008 (každé sudé pondělí)
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