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MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ


Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 13. 02. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 1 ročník 14, únor 2008
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 07. 02. 2008


Zastupitelstvo schválilo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

zápis a usnesení ze dne 15. 1. 2008
výběr firmy VITTORE s. r. o. Palackého 3, Šumperk jako dodavatele prací na víceúčelový areál
Maletín s nabídkovou cenou 5 601 653,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
s vítěznou firmou
rozpočet obce na rok 2008 v příjmech ve výši Kč 5 155 580,-, ve výdajích ve výši Kč 5 155 580,rozpočet sociálního fondu obce na rok 2008
zprávu o provedené inventarizaci majetku k datu 31. 12. 2007
nabídku ing. Skrotta, Zábřeh na vypracování energetického auditu na budovu ZŠ v nabídkové ceně
30 tis. Kč včetně DPH a budovu OÚ v nabídkové ceně 50 tis. Kč včetně DPH a pověřilo starostu
podpisem smlouvy o dílo
výběrovou komisi a náhradníky pro výběrové řízení na rekonstrukci místní komunikace III. třídy a
přilehlých prostor dle žádosti z PRV ve složení:
členové komise: Zdeněk Kříž, ing. Pospěch Petr, Jana Čepová, Pavel Pagáč, ing. Petr Zigal
náhradníci: Jiří Svozil, Jaroslav Vojar, Ivana Pekárková, Milada Bezděková, Dana Šoupalová
dodatek č. 1 k dohodě o dočasném užívání pozemku p. č. 460/1 a části pozemku p. č. 460/2 mezi obcí
Maleítn a SROM Maletín s datem užívání do 31. 12. 2009
dodatečně delegovat na valnou hromadu HS Mírov starostu obce Zdeňka Kříže
delegovat na valnou hromadu HS Maletín p. Pagáče Pavla
odstranění vodního díla – studny v k. ú. Javoří u Maletína dle projektu ing. Illleho.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1.
2.
3.

nabídku firmy FOFRNET na bezdrátový internet v obci
vítání malých občánků v obci v měsíci dubnu 2008 včetně dárku
nabídku mikroregionu Mohelnicko na podporu kultury v jednotlivých obcích formou vystoupení
mikroregionálních souborů. Výše podpory by činila cca 15.000,- Kč na jednu obec
4. informaci starosty o výši nákladů na opravu milníku
5. plán činnosti kontrolního výboru ZO na rok 2008.
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Zastupitelstvo neschválilo:
Žádost p. Jiřího Dymáčka na finanční vyrovnání za nutné opravy v bytě č. 11, Maletín č. 36.
Zastupitelstvo ukložilo:
1.

starostovi projednat s velitelem hasičů nedostatky zjištěné při inventarizaci majetku k datu 31. 12.
2007 a zajistit jejich nápravu
2. starostovi a místostarostovi konzultovat s právníkem obce smlouvu o dílo s vítěznou firmou Vittore s.
r. o. Šumperk před jejím podpisem
3. starostovi a místostarostovi oslovit více firem s nabídkou bezdrátového internetu v obci.



Pozvánka na příští zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat
27. března v 18°°hod. v zasedací místnosti OÚ.

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 březen je 13. března 2008 – čtvrtek.

-2-

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany, že je možno platit poplatky za odpady za I. pololetí 2008. Výše
poplatku pro 1 osobu činí 180,- Kč. Poplatek je splatný do 31. března 2008.

http://www.maletin.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=9089&id_org=9089&id=23643&p1=... 20.2.2008

Obec Maletín: Maletínský zpravodaj - MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ únor 2008

Page 3 of 5

Poplatky je možno zaplatit přímo v pokladně OÚ Maletín nebo bezhotovostní na účet obce
vedený u KB Zábřeh č. účtu: 8829841/0100. Zde je ovšem nutné uvést variabilní symbol
pro identifikaci platby. Variabilní symbol bude na požádání sdělen v kanceláři účetní obce.
Dále upozorňujeme občany na úhradu poplatku ze psů na rok 2008. Poplatek je splatný
jednorázově do 31. 3. 2008. Sazba poplatku činí:
1. za psa chovaného v rodinném domku
70,- Kč
2. za druhého a každého dalšího psa
100,- Kč
3. za psa chovaného v domě se 2 a více byty do 6 bytů 100,- Kč
4. za druhého a každého dalšího psa
150,- Kč
5. za psa chovaného v domě se 7 a více byty
6. za druhého a každého dalšího psa

150,- Kč
200,- Kč

7. za psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního,
starobního nebo vdovského důchodu
8. za druhého a každého dalšího psa

50,- Kč
100,- Kč

Rovněž je možno platit do pokladny OÚ nebo bezhotovostně s uvedením příslušného
variabilního symbolu.
Zdeněk Kříž – starosta obce
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Služba občanům
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet pro rok 2008. Rozpočet byl uveřejněn na úřední desce
15 dnů před jeho schválením. Někteří z vás si proto mohli všimnout dvou chystaných záměrů pro
zlepšení služeb občanům.
 První záměr-bezdrátový internet
Zastupitelé vyčlenili finance na zřízení bezdrátové internetové sítě. Občané obce se budou moci
připojit na tuto síť za měsíční poplatek. Internet by měl mimo jiné sloužit pro styk občanů se
státní správou, proto během realizace bezdrátového internetu obec uveřejní odkazy, které mohou
občané využívat při styku s úřady. Jedná se např. o formuláře pro nájem nebo odkup pozemků
z pozemkového fondu, nahlížení do katastru nemovitostí, formuláře pro styk se stavebním úřadem
včetně seznamu nutných příloh k různým žádostem a další. Občané budou také moci využít
elektronickou podatelnu OU Maletín.

Schvalovací proces bude probíhat v měsících březnu a dubnu. Síť by mohla být vybudována
koncem jara nebo začátkem léta. Zájemci o připojení budou muset uhradit cenu přijímacího
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zařízení, které bude instalováno na jejich nemovitost. Pro připojení co nejvíce občanů obec
uvažuje poskytnout motivační finanční bonus pro spolupodílení se na nákladech na přijímací
zařízení.Podrobné informace a podmínky připojení vám budou sděleny po ukončení výběrových
řízení a konečném schválení zastupitelstvem obce.



Druhý záměr - bezplatné právní služby
V rozpočtu obce je vyčleněna částka pro právní poradenství. Obec najala právníka Mgr. Ing.
Němce pro celý rok 2008. Právník bude primárně využíván k úkonům OU, ale je možno, aby
tohoto právního poradenství využil každý občan obce Maletín. Právník bude poskytovat
konzultace, poradenství a revize právních smluv. V případě jakékoliv potřeby právní pomoci
se obraťte na OU, váš případ bude předán obecnímu právníkovi, anebo zajistíme vaši
konzultaci s právníkem na OU. Upozorňujeme, že rozsah právních služeb je do určité míry
omezen, např. vypracování kupních smluv by si právník účtoval zvlášť, ale pokud si smlouvu
předepíšete sami, právník ji zkontroluje a upozorní vás na případné nedostatky - zdarma.
Dotazy na právníka můžete mít také v obecné rovině, např. váš soused v blízkosti vašeho
domu zřídí ohradu pro zemědělská zvířata, můžete se cítit poškozeni např. zápachem, proto
se můžete právníka zeptat, zda existuje ochranné pásmo pro ustájení nebo chov
zemědělských zvířat od obytných domů.
Právní konzultace a poradenství jsou pro občany zdarma.
Ing. Petr Pospěch
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Termíny svozu komunálního odpadu
18. 02. 2008, 03. 03. 2008 (každé sudé pondělí)

Pravidelné úterní setkání důchodců Maletína a Javoří se uskuteční v prostorách
poradny na OÚ Maletín v úterý, 11. března 2008
ve 13,30 hod. Přijďte si popovídat o časech minulých i budoucích.

Výsledky tříkrálové sbírky 2008
Ve dnech 4. – 6. ledna 2008 proběhla na území Charity Zábřeh Tříkrálová sbírka.
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V obci Maletín bylo vybráno 1.440,- Kč. Charita Zábřeh děkuje touto cestou všem
dárcům, kteří na tuto dobročinnou sbírku přispěli. Výsledná částka
sbírky činí 1.028.602,50 Kč a obecným účelem sbírky v r. 2008 je pomoc rodinám a
lidem v nouzi, a to nejen v naší zemi, ale i v zahraničí.
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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