MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 30. 04. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 3 ročník 14, duben 2008

Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 24. 04. 2008

Zastupitelstvo schválilo:
1. program zasedání ze dne 24. 4. 2008
2. zápis a usnesení ze dne 27. 3. 2008, zůstává v plnění nadále „ZO ukládá usnesení č. 19
ze dne 27. 3. 2008 bod 4), bod 5
3. rozpočtové opatření č. 2/2008
4. ověřovatele dnešního jednání a to Ing. Zigala
5. přijetí návrhu úvěru Komerční banky pobočky Zábřeh a uzavření smlouvy o přijetí a
poskytnutí úvěru dle předložených podmínek a pověření starosty podpisem
6. pro příjem dotace z Programu rozvoje venkova ČR účet č. 5917540247/0100 vedený
KB pobočka Zábřeh
7. dar ve výši Kč 15.000,- pro p. Dymáčka Jiřího, Maletín č. 36 jako finanční vyrovnání
za zdevastovaný byt č. 11,Maletín č. 336
8. pronájem pozemku k. ú. Javoří u Maletína, parcela č. 162/1, 197/3, 249/4 společnosti
Úsovsko a. s. Klopina č. 33 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok
9. celoroční hospodaření obce, závěrečný účet obce za r. 2007 včetně zprávy o
přezkoumání hospodaření obce bez výhrad
10. rozdělení daru od LD Háje Maletín následovně: SROM Maletín částku Kč 4.000,s ohledem na 10. výročí založení sdružení, MS Hubert Maletín částku 3.000,- a SDH
Maletín částku 3.000,- na účely uvedené v darovací smlouvě.
11. vybudování nové čekárny na zastávce v Javoří v hodnotě díla do 35.000 Kč dle
předloženého návrhu a rozpočtu od Rostislava Kotrlého
12. záměr prodeje vrtné soupravy
13. smlouvu o dílo s firmou FOFRNET CONSULTING s.r.o Olomouc na vybudování 4
bezdrátových distribučních WIFI bodů a přípoje konektivity a Smlouvu o poskytování
a provozu internetových služeb a pověřuje starostu podpisem obou smluv. Obec
zaplatí firmě FOFRNET CONSULTING s.r.o částku 1.500,- Kč za prvních 20
zájemců o bezdrátový internet jako pobídku pro občany. Termín platí do
30. června 2008
14. změnu čl. 4 bodu 9) Pravidel pro prodej pozemků v majetku obce Maletín pro účel
výstavby rodinných domů a to následovně:
Kupní smlouva bude s kupujícím podepsána do 30 dnů ode dne povolení stavby
rodinného domu stavebním úřadem včetně nabytí právní moci povolení.
Po podpisu kupní smlouvy bude zahájeno řízení o převodu vlastnictví u příslušného
katastrálního úřadu. Zároveň bude dodatkem ke smlouvě budoucí kupní řešeny již 2
vyhotovené smlouvy, kdy bude změněn tento bod

15. postup vyplývající z vypracovaného enertenického auditu budov základní školy a
obecního úřadu týkající se zmenšení plochy oken
16. záměr prodeje pozemku části parcela č. 400/8, 400/15, 149/5 v k. ú. Starý Maletín
zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. podanou žádost na pozemkové úpravy v k. ú. Starý Maletín, k. ú. Nový Maletín a
informaci Ing. Würzlera o procesu pozemkových úprav
2. předloženou zprávu o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě Obvodního
oddělení PČR Mohelnice – územní část Maletín za kalendářní rok 2007
3. informaci o zaměstnávání na veřejně prospěšné práce v obci v r. 2008
4. informaci o předávacím protokolu vypracovnaného energetického auditu na budovy
ZŠ a obecního úřadu
5. inforamci o demolici bývalých šaten na hřišti
6. informaci starosty o schůzce zástupců sběru separovaných surovin s firmou EKOKOM ze dne 24. 4. 2008
7. informaci p. Bezděkové o konání oslavy Svátku matek dne 17. 5. 2008 v KD
8. informaci o legalizaci zápisu seníku do katastru nemovitostí z podkladů Mgr. Němce
zastupitelstvo uložilo:
1. starostovi požádat o pozemkové úpravy v části k. ú. Javoří u Maletína
2. starostovi prověřit otáčení vozidla na sběr TKO v části, kterou chce zakoupit p.
Hanika z Javoří. Při vyměřování pozemku je nutné toto respektovat
3. starostovi připravit materiály týkající se sběru a třídění separovaných surovin
zastupitelstvo neschválilo:
pronájem pozemku na příjezdovou cestu z parcely č. 2095/1 k. ú. Starý Maletín na
parcelu 2056/1 k. ú. Starý Maletín
2. pronájem ani prodej parcely č. 1917 k. ú. Starý Maletín.
l.

Změna v organizaci stomatologické služby první pomoci
v okresech Šumperk a Jeseník od 1. 4. 2008
Krajský úřad Ol. kraje, Odbor zdravotnictví dopisem z 10. 4. 2008 požádal
starostu obce o zveřejnění následující informace:
Od 1. 4. 2008 už nebude poskytována stomatologická služba o sobotách,
nedělích a svátcích v okresech Šumperk a Jeseník v prostorách
Zdravotnické záchranné služby v Šumperku a Jeseníku, ale ve vlastních
stomatologických ordinacích lékařů, kteří budou mít uzavřenu
s Olomouckým krajem smlouvy.
-2-

Proto je nezbytně nutné se o jménu a adrese poskytované stomatologické
služby první pomoci informovat na:

- telefonním čísle Zdravotnické záchranné služby :
585 544 444
- na webových stránkách KÚ Olomouckého kraje:
www.kr-olomoucky.cz /zdravotnictví/stomatologická LSPP/odkaz
na jméno lékaře k určitému datu.

OSLAVA SVÁTKU MATEK
Zastupitelstvo obce Maletín zve všechny maminky k slavnostní
oslavě Svátku matek, která se bude konat v KD Maletín

v sobotu 17. května 2008 ve 14 hodin.
Kulturní program pro maletínské maminky připravily děti ZŠ a MŠ Maletín se svými pedagogy.

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

Pozvánka na příští zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat
22. května v 18°°hod. v zasedací místnosti OÚ.
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Vítání nových občánků obce Maletín za rok 2007
Dne 12. dubna 2008 ve 14 hodin přivítal starosta obce Maletín nové občánky obce
narozené v roce 2007 a předal jim v upomínku na tento den zlatý přívěšek znamení
zvěrokruhu, který jim věnovala obec.
V roce 2007 se v naší obci narodily děti:
- manželům Janě a Janovi Zatloukalovým, Maletín 36
dcera N a t á l i e
- manželům Ivetě a Jiřímu Svozilovým, Maletín 114
dcera A n e ž k a
syn
Jakub
- manželům Marii a Pavlovi Němcovým, Maletín 37
- manželům Evě a Lukášovi Damajkovým, Maletín 226
syn
Radek
- Evě Šiskové a Janu Šebökovi, Maletín 73
syn
Jan
dcera S a b i n a
- manželům Ivaně a Jiřímu Hájkovým, Maletín 236
- Ing. Petru Pospěchovi a Mgr. Heleně Michalčákové, Maletín 113 syn V í t
Do obce Maletín byl přivítán i syn A d a m manželů Žanety a Petra Urbánkových, Maletín 3,
který se narodil v r. 2006.
Kulturním programem zpestřily sváteční odpoledne děti ZŠ Maletín pod vedením ředitele
Mgr. Petra Příkopy.

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 5. června 2008 – čtvrtek.
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Pravidelné úterní setkání důchodců Maletína a Javoří se
uskuteční v prostorách poradny na OÚ Maletín v úterý, 13. května 2008
ve 13,30 hod. Přijďte si popovídat o časech minulých i budoucích.

Termíny svozu komunálního odpadu
12. 05. 2008, 26. 05. 2008 (každé sudé pondělí)
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
12. 05. 2008 až 15. 05. 2008

SVOZ NEBEZPEČNEHO ODPADU
A ELEKTROZAŘÍZENÍ

Obec Maletín bude ve dnech 12. 5. až 15. 5. 2008 zajišťovat svoz
nebezpečného 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. Připravení nebezpečného odpadu provádějte tak, že zabezpečíte,
aby nedočlo k úniku tekoucích látek (oleje, barvy, autobaterie) a rozfoukání odpadu větrem po
okolí.
Svoz a uložení na sběrné místo budou provádět pracovníci obce Maletín. Proto je nutné se na
případném uložení na sběrné místo předem dohodnout a řídit se 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 uzavřenou smlouvu. Jiná firma nebo soukromá osoba odvoz provádět
nesmí!!
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Elektrozařízení (ledničky, mrazáky, pračky, televize, rádia, počítače, mobilní telefony apod.)
odebere od obce svozová firma EKO-UNIMED zdarma za předpokladu, že toto
elektrozařízení bude kompletní. V opačném případě bude toto zařízení hodnoceno jako
nebezpečný odpad a obci bude účtován poplatek za jeho likvidaci, který se následně převede i
na občana, který tento odpad způsobil.
Plasty a tetrapaky (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. Přesná
specifikace tohoto odpadu je uvedena na tabulce umístěném na každém přístřešku.
Nevíme, co si myslet o občanech, kteří dávají do pytlů neustále odpad z domácnosti, skleněné
láhve, plechovky apod. Přitom stojí vedle kontejnery s označením sklo „bílé“ a sklo
„barevné“! Takto uložený odpad nám svozová firma neodveze jako odpad tříděný a obci
účtuje náklady za uložení odpadu komunálního.
Papír (kartony, složené papírové krabice, noviny, barevné časopisy apod.) můžou občané
řešit ve spolupráci s obcí, která má dva modré kontejnery na papír prozatím umístěny za
budovou OÚ Maletín. Modré konterjnery určené pouze jen na papír budou rozmístěny i na
ostatních sběrných místech v obci.

Žádáme všechny občany o dodržování pravidel pro separovaný
sbět a nakládání s odpady tak, aby se nemusely dále razantně
zvyšovat poplatky za odvoz, likvidaci a ukládání odpadu.
!!! Š e t ř t e s i s v é p e n í z e !!!
Zdeněk K ř í ž - starosta obce Maletín

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ
V současné době začíná výstavba „Víceúčelového sportovního areálu“ na hříšti
v Maletíně. Jedná se o postavení nových šaten se zařízením pro běžný provoz
sportování, kurtového hřiště, volnoodpočinkového hřiště s pinkací stěnou a
venkovním posezením pro kulturní akce. Stavby budou rozmístěny na více
místech areálu, u kterého se nedá zcela zamezit přístup nepovolaným osobám.

Proto Vás žádáme, abyste svým dětem, které navštěvují hřiště
důrazně vysvětlili, že je zakázán vstup na zařízení staveniště
v areálu, které bude označeno.
Hlavním důvodem je stále hrozící nebezpečí úrazu pro děti a ty také
mohou svým jednáním způsobit škodu na zařízení stavby.
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Dochází dost často ke škodám na obecním majetku způsobeným právě dětmi a
to nejen těmi mladšími, ale i starší mládeží. Pokud i příště ke škodě na obecním
majetku dojde, budeme požadovat odpovědnost rodičů a plnou náhradu
způsobené škody.
Proto apelujeme taky i na ostatní občany, aby chránili obecní majetek a zařízení,
které mají sloužit nejen nám všem, ale i dalším generacím. Svým postojem
pomůžete hlavně chránit zdraví dětí, které by měly nové zázemí a sportoviště
nejvíce využívat.
Děkujeme za Vaši spolupráci
Zdeněk K ř í ž - starosta obce Maletín

!!!!!!!Výzva k doplnění redakční rady !!!!!!
Vzhledem ke skutečnosti, že redakční rada MZ trvale postrádá dalšího člena
redakční rady, vyzýváme tímto občany, kteří mají o tento druh činnosti zájem,
aby se přihlásili na 0Ú Maletín. Uvítáme zájem občanů všech věkových
kategorií se zájmem o zkvalitnění a rozšíření Maletínského zpavodaje.

-----------------------------------------------------------------------------------------------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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