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Číslo 07 ročník 14, září 2008

Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 25. 09. 2008

Zastupitelstvo schválilo:

1. program zasedání ze dne 25. 9. 2008
2. zápis a usnesení ze dne 28. 8. 2008 zůstává v plnění nadále „ZO ukládá usnesení č. 22
ze dne 26. 6. 2008 „ZO ukládá“ bod 4
3. ověřovatele pro zápis ze dne 25. 9. 2008 a to ing. Petra Zigala a Jiřího Svozila
4. odložení plnění bodu 5.3. Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené dne 7. 11.
2007 mezi Obcí Maletín a VYSOČINA WIND a.s., Brno, Kšírova 122 do příštího
zasedání
5. rozpočtové opatření č. 6/2008
6. vzájemné bezúplatné převody nemovitostí mezi Olomouckým krajem, do správy
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace a obcí Maletín tak, jak je
uvedeno v bodě 9) majetkové záležitosti zápisu ze zasedání ZO ze dne 25. 9. 2008
7. smlouvu o dílo č. 12/08 firmy Studio 2001 and Partners, s. r. o. , Postřelmovská 2/810,
789 01 Zábřeh zastoupenou Ing. arch. Tepmírem na zhotovení projektové dokumentace na akci „stavební úpravy obecního úřadu Maletín“ v ceně díla 119.000,- Kč
včetně DPH a na akci „stavební úpravy budovy školy Maletín“ (včetně návrhu opravy
střechy) v hodnotě díla 124.950,- Kč včetně DPH. Dále pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
8. vícepráce na vydláždění místa pro uložení kontejnerů na odpad u panelového domu č.
36 v hodnotě díla cca 23 tis. Kč.
9. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 841/NAAA-034/056/2008 s firmou STRABAG se
sídlem Na Dělidle 198/21, 150 00 Praha 5, odštěpný závod Brno, Tovární 3, 620 00
Brno. Prováděním stavby pověřena firma: Oblast Střed, Holická 29, 771 49 Olomouc.
Součástí smlouvy je rozpočet, ze kterého byla vyřazena položka č. 10 z odstavce
dodávka a položka č. 3 z odstavce montáž.
10. prodej pozemku parcela č. 1984/11 v k. ú. Starý Maletín manželům Beranovým,
Rapotín 546, 78814 za cenu 35,- Kč/1 m2. Prodej se uskuteční podle schválených
Pravidel postupu při převodech nemovitého majetku ve vlastnictví Obce Maletín.
11. převod pozemků od Pozemkového fondu do vlastnictví obce Maletín a to pozemky
parcela č. č. 400/10, parcela č. 400/11, parcela stav. č. 312/1 a parcela stav. č. 312/3
všechny v k. ú. Starý Maletín
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12. záměr opravy cesty pracovně nazvané „Ke kostelu“, dále schvaluje podání žádosti o
dotaci a firmu GH Consult o. p. s. Olomouc jako zpracovatele žádosti o získání dotace
na tuto opravu. Fixní odměna za zpracování žádosti je 20 tis. a druhá část odměny ve
výši Kč 50 tis. za předpokladu, že bude obci přiznána dotace. Zároveň pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
13. záměr opravy rybníka v Javoří, dále schvalují podání žádosti o dotaci na tuto opravu a
firmu GH Consult o. p. s. Olomouc jako zpracovatele žádosti o získání dotace. Fixní
odměna za zpracování žádosti je 20 tis., druhá část odměny ve výši 50 tis. Kč za
předpokladu, že bude obci přiznána dotace . Zároveň pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
14. nákup zahradní techniky zn. JONSERED profi FR 2216 4x4 za cenu cca 180 tis. Při
koupi bude asistovat ing. Zigal Petr.
15. podání žádosti z POV na obnovu kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny
vykazujících určité památkové hodnoty
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. vysvětlení důvodů neplnění bodu 5.3 Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 7.
11. 2007 zástupcem firmy WIND FINANCE Brno p. Pouchlým
2. zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Maletín za rok 2008 provedené
pracovníky KÚ Olomouckého kraje dne 3. 9. 2008
3. protokol o provedené kontrole finančního výboru ze dne 10. 9. 2008 na stavbách
víceúčelového zařízení, rekonstrukce místní komunikace III. třídy a opravy parkoviště
4. konání voleb do krajských zastupitelstev a 1/3 Senátu dne 17. a 18. října 2008
5. konání besedy s důchodci obce Maletín dne 4. 10. 2008 ve 14.00 hodin v KD Maletín
6. již dříve avizovaný propad cen dřevní hmoty, který se promítne ve výpočtu nájemného
za rok 2008
Zastupitelstvo uložilo:
1. starostovi zjistit, zda by bylo možné získání dotace z POV Olomouckého kraje na
opravu sloupu – milníku.
2. starostovi a místostarostovi oslovit stavební firmy na předložení rozpočtu na opravu
cesty – viz plnění bodu 5.3 Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 7. 11. 2007
Zastupitelstvo neschválilo:
1. jednostranné zvýšení nájemného v roce 2009 v obecním bytě č. 1 Maletín č. 94.
Nájemné zůstane stejně vysoké jako v roce 2008.
Zastupitelstvo odložilo:
1. výběr projektové kanceláře na zhotovení projektové dokumentace v lokalitě „Nad
točnou“

Pozvánka na příští zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat
30. října 2008 v 18°°hod. v zasedací místnosti OÚ.
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D Ě K O V N Ý

L I S T

Obec Maletín obdržela „Děkovný list“ jako projev uznání za provedenou opravu
drobné sakrální památky – zvonice v Javoří. Oprava byla obcí realizována v letech
2005 a 2006 pracovníky VPP: p. Pluháčkem Josefem, p. Heryánem Miroslavem ml., p.
Košárkem Petrem, p. Havlíkem Petrem, p. Havlíkovou Elenou, p. Lukešem Rudolfem,
p. Pagáčem Josefem a Františkem Ledvinkou. Obec na tuto opravu vynaložila částku
50,5 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty náklady na zapůjčení lešení, na stavební
materiál a vyplacená částka na dohodu s p. Ledvinkou. Prostřednictvím Maletínského
zpravodaje plníme požadavek na poděkování všem lidem, kteří se na obnově této
památky přímo podíleli. Děkovný dopis přinášíme v příloze tohoto čísla MZ.

Provoz knihovny a internetu opět zahájen
Pondělí a středa:

16.00 – 18.00 hodin

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.

DRAKIÁDA
Škola i školka zvou všechny malé i velké na tradiční podzimní DRAKIÁDU, která se
uskuteční ve čtvrtek 9. října v 15°° hod. na místním hřišti.
Větru zdar!
-3-

OBEC MALETÍN

MALETÍN 21, 789 01 ZÁBŘEH

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
A ELEKTROZAŘÍZENÍ
Obec Maletín bude ve dnech od 13. 10. až do 20. 10. 2008 zajišťovat svoz odpadu
z domácností na sběrné místo před odvozem k jeho likvidaci. Občané mohou v určené
dny tento odpad dát na místo před dům, kde jej bude možno bez problému naložit a
odvézt. Uložení provádějte a zabezpečte tak, aby nedošlo k úniku tekoucích látek (oleje,
barvy, autobaterie) a rozfoukání odpadu větrem po okolí. Svoz a uložení na sběrném
místě budou řídit pracovníci obce Maletín, proto je nutné se řídit jejich pokyny. Nesmí
se svážet a ukládat odpad na sběrné místo bez jejich vědomí. Odvoz k likvidaci odpadu
může provést jen svozová firma „EKO-UNIMED“ Medlov, se kterou má obec Maletín
uzavřenu smlouvu. Jiná firma nebo soukromá osoba odvoz provádět nesmí !

Elektrozařízení (ledničky, mrazáky, pračky, televize, rádia, počítače, mob. telefony
a pod.) odebere od obce svozová firma EKO-UNIMED zdarma za předpokladu, že toto
elektrozařízení bude kompletní. Jinak toto zařízení bude hodnoceno jako nebezpečný odpad
a obci bude účtován poplatek za jeho likvidaci, který se následně převede i na občana, který
tento odpad způsobil.

Upozornění občanů na třídění a ukládání odpadů
Plasty a tetrapaky (tvrdý i změkčený plast, pet lahve a krabice od nápojů), které
se ukládají v přístřešcích rozmístěných po obci Maletín a Javoří. Provádí se pytlovým sběrem.
Ne všichni občané dodržují při tomto způsobu sběru určená pravidla, při kterých může být
v pytlích jen výše uvedený materiál, který je vypsán na tabulce přístřešku.
Nevíme, co si myslet o občanech, kteří nedodržují pravidla třídění a ukládání
odpadu (jedná se většinou o rekreanty) a neustále dávající do pytlů veškerý odpad TKO
z domácnosti (odpad a zbytky z potravin, skleněné lahve, plechovky, hrabanku
z pozemku a pod.) a vše naházejí do přístřešku na ukládání plastu! Přitom stojí vedle
kontejnery s označením na sklo „bílé“, na sklo „barevné“ a na „TKO“! Toto nám
svozová firma neodveze a obci se účtuje jako za směsný odpad.
Papír (kartony, složené papírové krabice, noviny, barevné časopisy apod.) mohou
občané řešit a likvidovat tento odpad (nesmí být špinavý ani umaštěný) ve spolupráci s obcí,
která má dva modré kontejnery na papír umístěny jeden za budovou OÚ Maletín a druhý u
BJ č.36 a č.37. Modré kontejnery určené pouze jen na papír budou rozmístěny i na ostatních
sběrných místech v obci.

Žádáme všechny občany o dodržování pravidel pro separovaný sběr a nakládání
s odpady tak, aby se nemusely dále razantně zvyšovat poplatky za odvoz,
likvidaci a ukládání odpadu. !!! Š e t ř t e o b e c n í i s v é p e n í z e !!!
Zdeněk K ř í ž starosta obce Maletín
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Termíny svozu komunálního odpadu
13. října, 27. října 2008 (každé sudé pondělí)
Maletínský zpravodaj vydává Obecní úřad Maletín, redakční uzávěrka je do konce předchozího měsíce.
Příspěvky do zpravodaje je možno předat členům redakční rady nebo na OÚ, za jejich obsah ručí přispěvatel.
Redakční rada: Pekárková Ivana, Neumannová Barbora .

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

