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Číslo 06 ročník 14, srpen 2008

Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 28. 08. 2008

Zastupitelstvo schválilo:
1. program zasedání ze dne 28. 8. 2008
2. zápis a usnesení ze dne 26. 6. a ze dne 14. 7. 2008 , zůstává v plnění nadále „ZO ukládá
usnesení č. 19 ze dne 27. 3. 2008 „ZO ukládá“ bod 5, opětovně uloženo usnesením č. 22 ze
dne 26. 6. 2008 „ZO ukládá“ bod 4
3. rozpočtové opatření č. 5/2008
4. nový záměr vzájemných bezúplatných převodů nemovitostí mezi Olomouckým kraje a obcí
Maletín tak, jak je uvedeno v bodě 3) zápisu ze zasedání ZO ze dne 28. 8. 2008
5. vypracování projektové dokumentace na zateplení budov obecního úřadu a dále schvaluje
firmu Studio 2001 and partners, s. r. o., Postřelmovská 2, 789 01 Zábřeh na vypracování
projektové dokumentace za cenu 100 tis. Kč bez DPH, budovu základní školy s opravou
střechy ve výši Kč 105 tis. bez DPH. Termín dodání projektové dokumentace je konec r.
2008, platba po odevzdání díla.
6. záměr prodeje pozemku parcela č. 1984/11 k. ú. Starý Maletín o výměře 365 m2
7. záměr darovat nemovitost, konkrétně pozemek parcelu č. 281/1 v k. ú. Starý Maletín o výměře
1009 m2. Podmínkou schválení daru je, že veškeré náklady s převodem nemovitosti nese
obdarovaná
8. příspěvek Vězeňské službě, Věznice Mírov, na vydání publikace mapující historii hradu a
věznice od založení až po současnost ve výši Kč 1.000,9. firmu Energorozvody s. r. o. Praha na provedení prací – osvětlení zastávky v Javoří za
nabídnutou cenu 102.400,- Kč dle již dříve schválené dokumentace
10. pronájem dřevěných lavic pro fyzické osoby za cenu 50,- za 1 lavici a víkend. Pronájem lavic
pro spolky obce nebude zpoplatněn, pouze při využití traktoru obce při dovozu bude účtován
nájem traktoru dle sazebníku
zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. protokol o provedené kontrole odvodu pojistného na sociálním zabezpečení ze dne 25. 6.
2008.
2. další fáze prací v návaznosti na žádost obce o komplexní pozemkové úpravy katastrálním
územích obce Maletín. V této souvislosti je nutné oslovit vlastníky pozemků, aby i oni se
připojili k žádosti o tyto úpravy. Bude uveřejněn článek v Maletínském zpravodaji.
3. připomínky obce Maletín k Územní studii větrné elektrárny na území Olomouckého kraje.
V této studii jsou vytipovány vhodné a nevhodné lokality k výstavbě větrných elektráren
4. vydání územního rozhodnutí stav. úřadu Mohelnice v lokalitě Nad točnou.
5. informaci ing. Pospěcha o pracích na víceúčelovém zařízení Maletín dle zápisu

6. informaci o podané žádosti na územní řízení na komunikace v Novém Maletíně
7. informaci o pokračujících pracích na projektové dokumentaci ing. Illeho na opravu rybníka
v Javoří
8. putovní výstavu fotografií mikroregionu Mohelnicko, která bude instalována v zasedací
místnosti OÚ Maletín od 15. 9. 2008 – 21. 9. 2008.
zastupitelstvo uložilo:
1. uveřejnit v Maletínském zpravodaji text článku týkající se pozemkových úprav v katastrálních
územní obce Maletín
2. starostovi a místostarostovi oslovit projektové kanceláře k předložení nabídek na vypracování
projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na stavební pozemky v lokalitě Nad točnou
3. uveřejnit v Maletínském zpravodaji článek – ničení obecního majetku (víceúčelové zařízení,
čekárna), že se jedná o trestný čin se všemi důsledky
4. uveřejnit v Maletínském zpravodaji upoutávku putovní výstavy fotografií mikroregionu
Mohelnicka od 15. 9. – 21. 9. 2008
5. starostovi vyřešit do příštího zasedání odběr elektřiny pro dům č. p. 118
zastupitelstvo neschválilo:
1. prodej pozemku parcela č. 11/7 v k.ú. Starý Maletín. Na náklady žadatele o prodej pozemku je
možno nechat vypracovat věcné břemeno práva jízdy a chůze na přilehlý pozemek parcela č.
11/6 k. ú. Starý Maletín
2. pronájem pozemku parcela č. 461/1 k.ú. Starý Maletín. Přes uvedený pozemek je možný
přístup na pozemek parcela č. 461/2 k. ú. Starý Maletín s možností vypracování věcného
břemene práva chůze a jízdy na náklady žadatele
3. nabídku sběratele heraldických odznaků na vyhotovení odznaku obce Maletín
4. nabídku na pořádání vánočního koncertu v kostele sv. Mikuláše v Maletíně dne 16. 12. 2008 –
důvodem je malá účast veřejnosti v předchozích letech na akcích podobného charakteru
zastupitelstvo odložilo:
1. prodej pozemku parcela č. 1212/4 v k. ú. Starý Maletín

Pozvánka na příští zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat
25. září 2008 v 18°°hod. v zasedací místnosti OÚ.
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KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA
V pozemkových úpravách se podle zákona řeší všechny problémy zemědělské krajiny,
které vznikly po čtyřicet let neudržovaného a nerespektovaného pozemků a velkoplošného
hospodaření. Většina pozemků, které byly navráceny původním vlastníkům podle zákona o
půdě po roce 1991, je dnes nepřístupná a jejich skutečný stav často neodpovídá evidovanému
stavu v katastru nemovitostí, protože byly rozorány meze a původní cesty, rozšířily se lesní
porosty, byly vybudovány cesty na pozemcích fyzických osob, přeložena koryta místních toků
a tak dále.
Řešení pozemkových úprav je zajišťováno prostřednictvím pozemkových úřadů, které
spadají pod ministerstvo zemědělství. Právně je provádění pozemkových úprav podloženo
zákonem 139/2002 Sb. O pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Náklady na
pozemkové úpravy hradí převážně stát. Nedostatek financí ve státním rozpočtu je příčinou
toho, že komplexní pozemkové úpravy (dále KPÚ) dosud proběhly jen asi na 14 procentech
území ČR.
V územních plánech obcí jsou často naplánovaná opatření na ozdravení krajiny, jako
výsadba zeleně, ochrana půdy před erozí a ochrana obcí před povodněmi. Problémem je tyto
návrhy bez řešení vlastnických vztahů a bez přísunu finančních prostředků realizovat.
V oblastech, kde byl KPÚ již schválen mají výhodu, že v nich lze realizovat mnohá, v KPÚ
již navržená společná zařízení, jako jsou protipovodňová opatření, polní cesty, protierozní
opatření, zeleň v krajině apod., a financovat je z fondů EU a přednostně i z národních fondů.
Od KPÚ se očekává, že pozemky vhodně uspořádá tak, aby byla zajištěna jejich
přístupnost, scelení roztříštěné pozemkové držby a zlepšily se podmínky pro racionální
hospodaření. KPÚ současně zvýší ochranu životního prostředí, půdního fondu a zlepší
ekologickou stabilitu krajiny. Přitom zákon o pozemkových úpravách zajišťuje, aby při jejich
provádění nebyla porušena práva vlastníků půdy.
K urychlení zahájení pozemkových úprav lze využít i ustanovení zákona o
pozemkových úpravách, které stanoví, že POZEMKOVÝ ÚŘAD MUSÍ ZAHÁJIT
POZEMKOVOU ÚPRAVU, pokud o ni požádají vlastníci nadpoloviční výměry zemědělské
půdy v daném katastrálním území.
Vyzýváme proto občany obce, kteří mají zemědělskou půdu v katastrálním
území Starý Maletín, Nový Maletín a Javoří u Maletína, aby vyplnili žádost o zahájení
komplexní pozemkové úpravy , která je přílohou tohoto čísla Maletínského zpravodaje a
odevzdali ji v kanceláři OÚ Maletín !!!!
Součástí tohoto čísla Maletínského zpravodaje jsou i otázky a odpovědi k problematice
komplexní pozemkové úpravy !!!!
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UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ
V obci Maletín dochází i přes předešlé upozornění stále ke škodám na
obecním majetku způsobeným právě dětmi a to nejen těmi mladšími,
ale i starší mládeží.
Toto poškozování veřejného obecního majetku je kvalifikováno jako
vandalismus a tedy trestný čin a jako takový bude brána
odpovědnost rodičů u dětí nezletilých a šetření sociálních pracovníků
o výchově dítěte přímo v rodině. U mládeže od 15 let pak tento trestný
čin bude zapsán do příslušného trestního rejstříku pachatele.
-

Zastupitelstvo obce Maletín na svém posledním zasedání zdůraznilo,
že je nutné zabránit dalšímu ničení obecního majetku a že obec musí
podniknout taková opatření, aby ukončila další jeho ničení. Do areálu
víceúčelového zařízení je vstup zakázán, areál je oplocený a bude
zřízena ostraha, která každý neoprávněný vstup do areálu staveniště
nahlásí na OÚ Maletín k předání policii ČR k dalšímu řízení.

Proto apelujeme taky i na ostatní občany, aby chránili obecní majetek
a zařízení, které mají sloužit nejen nám všem, ale i dalším generacím.

Děkujeme za Vaši spolupráci
Zdeněk K ř í ž - starosta obce Maletín
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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 říjen je 2. října 2008 čtvrtek

Oznámení školní jídelny
V souvislosti se zrušením padesátihaléřových mincí, je zaokrouhlení ceny oběda
ve školní jídelně provedeno směrem nahoru o padesátihaléř. Tím se navyšuje
finanční normativ oběda (t. j. částka za potraviny) ze 17,50 Kč na 18,- Kč a tím
i platby strávníků s výjimkou plateb za žáky MŠ a ZŠ, které zůstává nezměněno.

Termíny svozu komunálního odpadu
15. září, 29. září 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

