MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 5 ročník 14, červen 2008

Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 26. června 2008

Zastupitelstvo schválilo:

1. program zasedání ze dne 26. 6. 2008
2. zápis a usnesení ze dne 22. 5. 2008, zůstává v plnění nadále „ZO ukládá usnesení č. 19
ze dne 27. 3. 2008 „ZO ukládá“ bod 5
3. odkup seníku od LD Háj Maletín za cenu 300 tis. Kč s rozloženou úhradou na 2 roky,
dále schvaluje, že se obec bude podílet 50% na úhradě daně z převodu nemovitostí a
vyhotovení znaleckého posudku
4. rozpočtové opatření č. 4/2008
5. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 a obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o dani
z nemovitostí
6. záměr prodeje pozemku č. 1212/4 k. ú. Starý Maletín
7. prodej pozemku p. Pavlu Klemšovi, Zámecká 566/23, Mohelnice parcelu č. 2182/7 k.
ú. Starý Maletín část vyznačenou v přiložené mapce. Je nutné geometrické zaměření a
oddělení. Prodejní cena je stanovena na 35,-/1 m2.
8. odložení vyhotovení projektů na zateplení budov základní školy a obecního úřadu dle
energetického auditu na závěr roku 2008.
9. smlouvu s firmou STRABAG a.s. Na Bělidle 198/2, 150 00 Praha 5 na opravu
stávajícího parkoviště u panelových domů Maletín č. 36 a 37. Prováděním stavby byla
pověřena Oblast Střed, Holická 29, 771 49 Olomouc, cena díla je 161 334,- Kč.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy. Smlouva o dílo č. 841/NAAA-53/086/2008
10. smlouvu o dílo č. 841/NAAA-034/056/2008 s firmou STRABAG a. s. Na Bělidle
198/2, 150 00 Praha 5 na rekonstrukci komunikace III. třídy a úpravu přilehlých
prostor. Prováděním stavby byla pověřena Oblast Střed, Holická 29, 771 49 Olomouc.
Cena díla je 1 445 218,- Kč. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. pojištění úrazu starosty jako uvolněného zastupitele obce ze sjednané pojistné
smlouvy na pojištění obecné odpovědnosti obce

2. nabídku firmy Vápenka Vitošov na uložení šamotových cihel do podlahových kanálů
v seníku
3. zprávu kontrolního výboru z provedené kontroly ze dne 2. května 2008
4. zprávu finančního výboru provedené kontroly ze dne 16. 6. 2008
5. aktivní účast při kontrolní činnosti výboru finančního a kontrolního na akcích, na
které obec získala dotaci z PRV
6. stav nemocnosti veřejně prospěšných pracovníků
7. stav prací na víceúčelovém areálu Maletín a připomínky p. Michalčáka – členové
výboru TJ
8. žádost p. Vlka o koupi pozemku parcela č. 11/7 k. ú. Starý Maletín
zastupitelstvo uložilo:
1. informovat v Maletínském zpravodaji veřejnost o schválení vyhlášky č. 1/2008 a
2/2008 – daň z nemovitostí
2. starostovi vyhotovit kupní smlouvu na koupi seníku
3. starostovi jednání na ÚP Mohelnice o možném nástupu pracovníka na veřejně
prospěšné práce
4. starostovi jednání s účastníky dohody prodeje pozemků p. Zezula, Obec, FIS Pjajko o
podílu na nákladech na vyhotovení geometrického plánu a dále starostovi urgovat
vyhotovení geometrického plánu ve věci samé na české straně
5. finančnímu a kontrolnímu výboru aktivně se podílet na kontrolách dle zákona o
finanční kontrole na akcích, na něž získala obec dotaci z PRV
6. starostovi nechat posoudit právníkovi otázku prodeje či zřízení věcného břemene na
pozemek parcela č. 7/1 k. ú. Starý Maletín

Pozvánka na příští zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat
28. srpna v 18°°hod. v zasedací místnosti OÚ.
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Provoz knihovny a internetu:
Knihovna i internet budou přes školní prázdniny uzavřeny

INFORMACE

pro plátce daně z nemovitostí nacházející se na území obce
Maletín a místní části Starý Maletín, Nový Maletín a Javoří.

Zastupitelstvo obce Maletín se na svém zasedání dne 26. 06. 2008 usnesením č. 22,
usneslo na základě § 11 odst. 3, písm. a) a b) a § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích /obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů a vydalo v tomto smyslu obecně
závazné vyhlášky č. 1/2008 a 2/2008:
Změna stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti :
podle § 11 výše uvedeného zákona se u nemovitostí užívaných k rekreaci na území celé
obce Maletín stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně ve výši 1,5.
Podle § 12 výše uvedeného zákona se pro všechny nemovitosti na území celé obce Maletín
stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka ve výši 2.
Tato opatření si vyžádala zvýšené náklady na provoz a údržbu obce. Zvýšení ceny nákupu
údržbového materiálu a pohonných hmot, kdy zůstává daň z nemovitosti od r. 1995 stejná a
koeficient se nezměnil.
Tyto vyhlášky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2009.
Zdeněk K ř í ž, starosta obce Maletín

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Obecní úřad upozorňuje občany na skutečnost, že v souladu s platnou obecní závaznou
vyhláškou je splatný poplatek za svoz komunálního odpadu za 2. pololetí k datu 30. června
2008 a to v částce 180,- Kč na osobu. Občané, kteří tuto povinnost nesplnili, OÚ žádá o
urychlenou úhradu. Děkujeme za pochopení.
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DEN MIKROREGIONU V PAVLOVĚ
Dne 21. června se obec Maletín zúčastnila setkání obcí na Dnu Mikroregionu v Pavlově.
Chci touto cestou poděkovat zástupcům obce Maletín, zvláště dětem, které v náročných
disciplínách hasičských dovedností se ctí obhájily krásné 6. místo a přivezly si diplom za toto
umístění.
Zdeněk K ř í ž, starosta obce Maletín

Termín pedikúry a masáží
Upozorňujeme zájemce o služby p. Hamplové v oblasti pedikúry a masáží, že
termín těchto služeb pro měsíc červen je 17. července 2008 – čtvrtek.

Termíny svozu komunálního odpadu
7. 07. 2008, 21. 07. 2008, 4. 8. 2008, 18. 8. 2008,
1. 9. 2008 (každé sudé pondělí)
V tomto čísle MZ přinášíme výtvarné práce žáků naší základní školy.
Výtvarné práce žáků budeme průběžně otiskovat v dalších zpravodajích.

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
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