Obec Maletín: Maletínský zpravodaj - MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ prosinec 2007

Page 1 of 8

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce
Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ prosinec 2007
vytvořeno: 19.12.2007 | změněno: 19.12.2007 | úřední deska od: 19.12.2007

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ


Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
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Číslo 10 ročník 13, prosinec 2007
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 13. 12.. 2007


Zastupitelstvo schválilo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

zápis a usnesení č. 14 ze dne 8. 11. 2007 a zápis a usnesení č. 15 ze dne 19. 11. 2007
rozpočtové provizorium na počátek roku 2008 do schválení řádného rozpočtu obce
rozpočtové opatření č. 9/2007
prodej části pozemku p. č. 2095/1 pro Marii Divišovou, S. K. Neumanna 2 dle přiložené mapky, za
cenu 35/1 m2, výměra bude upřesněna dle geometrického plánu
pravidla postupu při převodech nemovitého majetku ve vlastnictví obce Maletín
akční plán mikroregionu Mohelnicko na roky 2008 – 2009, jehož součástí je plán akcí, které obec
Maletín má v plánu
určení ceny za služby provedené traktorem s přívěsem pro obyvatele a nemovitosti nacházející se na
území obce Maletín – hodinová sazba jízdy traktorem + přívěs = 400,- Kč, pro právnické osoby za 1
hodinu 600,- a každá započatá čtvrthodina 150,- Kč
p. Neumannovou B. V. jako ověřovatelku zápisu do kroniky obce za rok 2003
sl. Pekárkovou Ivanu jako ověřovatelku zápisů do kroniky za rok 2004 a další
počet pracovníků na veřejně prospěšné práce v roce 2008 a to počet 0 – 6 míst
firmu ing. Dolečka, Slovanská 21, Šumperk jako zpracovatele výběrového řízení pro akci výstavba
víceúčelového zařízení Maletín za nabídkovou cenu 12 500,- bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Dále pověřuje starostu a místostarostu k vybrání dalších firem do výběrového řízení, kromě
oslovených tak, aby se sešel minimální počet firem 3
příspěvek na 1 obyvatele ve výši Kč 20,- od roku 2008 do Svazku mikroregionu Mohelnicko

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. informaci o realizaci opravy místního rozhlasu
2. opravu sjezdu v chatové oblasti dolní Maletín – naproti domu č. p. 224
3. závěrečnou kontrolní prohlídku úpravy trasy přeložky silnice III. třídy Javoří a nedodělky – úpravu
úseku silnice, který se bude předávat obci do majetku
4. informaci o podání žádosti z programu rozvoje venkova na rekonstrukci komunikace a přilehlých
prostor – kolem žlutých bytovek a paneláků
5. informaci o pracovní schůzce zástupců sběru a svozu separovaných surovin s firmou EKO-KOM
6. informaci místostarosty ohledně umístění větrných elektráren na území obce – bude svolána schůzka,
kde bude rozhodnuto
7. zprávu FV o provedené kontrole hospodaření k datu 30. 11. 2007
8. plán činnosti FV na rok 2008
9. pořádání vánočního koncertu dne 22. 12. 2007 ve 14,00 hodin v KD Maletín
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Zastupitelstvo uložilo:
starostovi a místostarostovi poskytnout údaje pro zahájení výběrového řízení na stavbu
víceúčelového zařízení Maletín
2. starostovi vyřešit umístění autovraku u panelového domu č. 36
3. starostovi informovat jednotlivé právnické osoby, fyzické osoby podnikající a spolky o odevzdávání
dokladů na OÚ o množství odpadu pro následnou evidenci a vyhodnocení v případě vlastního sběru a
odvozu.
1.

Výroční zpráva 2007
Úspěchy, aneb co se povedlo








Přes zdlouhavá jednání s pozemkovým fondem, obec získala desítky pozemků bezúplatným
převodem(tím se rozšířil majetek obce). Mnohé pozemky, které mají význam pro obec se
podařilo získat úplatným převodem. Co považuji za nejpodstatnější je, že nastal průlom
ohledně jednání pozemků pod obecními cestami. PF změnil postoj poté, co obec nabídla ,že
zajistí a zaplatí ze svého geodety pro zaměření pozemků o které žádá. Věc se dala do pohybu a
již byly podepsány nabývací smlouvy u pozemků, které byly pro obec nejdůležitější. Všechny
ostatní pozemky dle příslibu PF budou předány do šesti měsíců.Cesta k legálnímu způsobu
oprav našich komunikací je tímto otevřena.
Zastupitelstvo vyjednalo podmínky pro umístění 7 větrných elektráren v katastru obce
s developerskou firmou. Na základě těchto podmínek obec bude získávat pravidelné roční
platby po dobu životnosti elektráren, minimálně 20 let, což činí v souhrnu přes 50 mil do
obecní kasy. Nové elektrárny budou situovány podél budoucí trasy R 35, přibližně v oblasti za
přidruženou výrobou p. Drkoše. V současné době probíhá schvalovací proces, který zabere asi
3 roky. Z toho vyplývá, že příští zastupitelé budou moci ročně disponovat v rozpočtu navíc
s částkou okolo 2 mil. Kč, což by mělo stačit např. na opravu všech cest do 3 let i bez tahanic
o dotace.
Zastupitelé vyjednali lepší podmínky pro větrnou elektrárnu firmy Eldako, která byla
schválena minulým zastupitelstvem. Tato elektrárna bude již brzy postavena, asi v polovině
délky štěrkové cesty od hostince ke křižovatce se Švédskou cestou. Po tvrdých vyjednáváních
s právníky, zastupitelé prosadili, že tato cesta bude firmou opravena recyklovaným
kamenivem s živičným postřikem a to do 1 roku od postavení elektrárny. Tento nový závazek i
původně vyjednané podmínky o platbách za elektrárnu jsou smluvně ošetřeny, tak, že pokud
by nebyly splněny, obec má právo zastavit nebo omezit provoz elektrárny.
Obec vybudovala nový bezdrátový rozhlas. Přesto, že se nepodařilo získat dotace na tento
záměr, podařilo se zastupitelům vyjednat výrazné snížení ceny oproti původním propočtům a
dále rozložení splátek bez navýšení na delší období.
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Obec zdárně postupuje v narovnávání majetkoprávních záležitostí. Pozemky, které občané
dlouhodobě užívali a tyto vlastnil PF ,se po převodu do vlastnictví obce prodaly nebo
pronajaly občanům za velmi výhodných podmínek. Snahou obce bude dále podporovat
uzavření vlastnických vztahů pro občany, kteří dlouhodobě užívají pozemky, které nejsou
v jejich vlastnictví. Obec stále jedná s PF o získání dalších pozemků ,aby tak pomohla i
ostatním občanům,kteří požádali obec o pomoc s dořešením majetkových vztahů.
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Neúspěchy, aneb co se nepovedlo






Obci se nepodařilo opravit místní komunikace, tak jak se plánovalo, a to především v důsledku
právních vad a v případě cesty k přidružené výrobě , zástupci firmy p. Drkoše odložili záměr
finanční spoluúčasti těsně před realizací opravy. PF nám alespoň vydal některé pozemky pod
cestami na poslední chvíli,před uzávěrkou dotační výzvy. Proto obec rychle zareagovala a
během 2 týdnů vypracovala projekt na opravu cesty od žlutých bytovek k rybníku. Získali
jsme i potřebné dokumenty od stavebního úřadu a do projektu zapojili požadavky
veřejnosti.Podrobnosti viz. dále.
Obec nezískala dotaci na vybudování bezdrátového rozhlasu, a protože již ani předchozí
zastupitelé nezískali tuto dotaci (z jiného dotačního titulu než jsme žádali my), rozhodla se
obec opravit rozhlas ze svého.
Na začátku volebního období, kdy zastupitelé řešili především technicko organizační
záležitosti, bylo vydáno stavební povolení na přeložku silnice nad Javořím.Bohužel, nás
nenapadlo přezkoumávat projekt, o kterém jsme předpokládali, že splní požadavky, které
vyjednala minulá starostka obce a neprovedli jsme detailní kontrolu projektu. Z důvodu
požadavku kraje na snížení investice, projektant vyškrtl vybudování veřejného osvětlení
autobusových zastávek, aniž jsme na toto byli upozorněni. Protože, jsme si této skutečnosti
nevšimli před nabytím právní moci stavebního povolení, nemohli jsme se potom již účinně
bránit. Najali jsme sice právníka, protože jsme byli přesvědčeni, že autobusové zastávky mají
být osvětleny ze zákona. Ukázalo se však, že projektant využil skulinku, tím, že nenavrhl
označený přechod pro chodce a proto osvětlení zastávek je ze zákona jen doporučeno. Obec
již podala, žádost o stavební povolení na dobudování 3 lamp VO a s tímto projektem budeme
žádat o dotační titul. Naštěstí, starosta obce si všiml tohoto nedostatku již při budování
přeložky a zařídil, aby byly položeny chráničky pro budoucí kabely VO pod těleso silnice,
takže je zajištěna alespoň stavební připravenost.

Projekty, na kterých obec pracuje


Obec řeší projekt komerčního prodeje pozemků na výstavbu rekreačních chat. Obec rozdělí
jednotlivé pozemky, vybuduje k nim cesty a přivede elektřinu. Vznikne tak 22 stavebních
parcel. Lokalita se nachází po pravé straně účelové cesty ze Svojanova kolem dětského tábora.
Prodej takto připravených pozemků přes realitní kancelář, přinese obci zisk cca 1 mil. Kč.
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Po získání posledního pozemku pod cestou od žlutých bytovek kolem rybníku obec na
poslední chvíli připravila projekt na její opravu. S tímto projektem na opravu cesty
soutěžíme o dotace z EU ještě v tomto roce.

členění projektu
-

Rekonstukce živičného krytu místní komunikace
Obnova venkovního mobiliáře na veřejných prostranstvích

Výsadba zeleně

Rekonstukce živičného krytu místní komunikace
Rekonstrukce bude spočívat v plošné údržbě stávajícího narušeného živičného krytu. Strojní mechanismus
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provede odfrézování narušených svrchních vrstev tělesa komunikace. Podloží bude přehutněno a opraveno.
Odfrézovaná drť bude recyklována spojovacím živičným postřikem a zpětně uložena. Tyto práce nezmění
trasu ani původní niveletu komunikace. Tímto způsobem bude opraven celý živičný kryt. Při stavebních
pracech je nutno zohlednit stávající vpustě, kanály a šoupátka. Rozsah prací je 1375 m2.

Obnova venkovního mobiliáře na veřejných prostranstvích
Budou odstraněna torza původního mobiliáře, rozpadajícího se přístřešku na popelnice a zbytky klepačů. Toto
opatření je nutné především z bezpečnostního hlediska. Projekt nově navrhuje vybavit prostranství tímto
mobiliářem:
ozn
1M.
2M.
3M.
4M.

popis
lavička volně stojící LD151B-1,8/0,7 M
odpadkové koše CR 125, plastový s bet. patkou
plakátovací plocha PP 430-1700/1500
stojan na kolo cyclo 3,15/0,55 m oc. rám

kusů
12
6
1
6

Výsadba zeleně
Projekt navrhuje osázení zelení, je členěn takto:
ozn
1Z.
2Z.

popis
kusů
kultivar akát v travnaté ploše
7
plochy k osázení živým plotem – cypříš keře stálozelené 50 mb

Pro dřeviny byly určeny kultivary akátu, protože tyto dřeviny snášejí posypové soli z blízkosti komunikace
během zimní údržby .
Kultivar akát - výška do 3-4 m,koruna 4-5 m. Listnaté keře pro živý plot oddělí prostory před obytnými domy
od blízké komunikace. Výsadba bude liniová v celkové délce 50 m. Na 1 m budou vysazeny 2 středně velké
sazenice (tj. 100 sazenic) Zemina pod keři bude ošetřena mulčovací kůrou, humusní příměsí a tabletami pro
podporu růstu.
- 4-

Ze závěru komunitního plánování vyplývá, že obec zakoupí mechanizaci pro údržbu zeleně-zahradní
traktor,který vybavíme i sněhovou frézou pro úklid sněhu z chodníků.

Se záměrem projektu přímo souvisí další investiční záměr obce. Obec v budoucnu uvažuje o
vybudování parkoviště se zpevněnými plochami. Toto parkoviště bude situováno vedle opravované
komunikace. Součástí investičního záměru bude také oprava přilehlých chodníků. Tento budoucí
investiční záměr respektuje řešení tohoto projektu - výsadba dřevin bude pozičně provedena tak, aby
nebyla ve střetu s budoucím záměrem. Záměr bude realizován v letních měsících roku 2008, pokud se
podaří získat dotace . Realizace bude trvat cca 2 měsíce. Náklady 1,6 mil kč.


Projekt na vybudování multifunkčního
téměř celý rok.

areálu na hřišti obec zpracovávala
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Funkce stavby a účel užívání víceúčelového areálu na hřišti
Hlavní důvody záměru proč přestavět hřiště
Původní stávající budova šatny již funkčně nesplňuje požadavky na ni kladené. Stavba nebyla
kolaudována, byla vystavěna v akci Z v minulém režimu, dokumenty povolující stavbu nebyly
nalezeny.Stavba je svou pozicí příliš blízko fotbalového hřiště – problémy při hře. Hygienické
zázemí pro sportovce i pro návštěvníky je v katastrofálním stavu . Budovu obec odstraní.

Chybí vhodný areál pro letní akce např. letní zábavy a diskotéky, myslivecké hody, kácení máje,
cvičení hasičů aj. Chceme ukončit sezení pod plachtami vedle kulturního domu a vybudovat
odpovídající areál na úrovni s kompletním zázemím.
Chybí sportoviště pro volný čas i školní výuku. Chceme vybudovat zařízení pro sportovní zábavu
pro naše mladí.
Nový areál bude přístupný veřejnosti pro rekreační využití sportovišť bez omezení. Areál bude rozšířen
vybudováním dětského hřiště s atrakcemi pro starší děti např. pojízdná lanovka.
Projekt obsahuje tyto části :
SO 01 – Budova šaten - novostavba
Budova přízemní 12x19 m , zděná, nepodsklepená, zastřešené ochozy, krov sedlový z vazníků se sklonem
200 . Krytina Cembrit imitace břidlice.
Budova je určena pro zázemí sportovců, návštěvníků a při kulturních akcích obce.
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Budova obsahuje :
– 2x šatna pro 15 lidí, (sportovci) s hygienickým zázemím – sprchy,umývárna, wc, zázemí
obsahuje také 2x vyhrazené wc a 2 x sprcha pro imobilní
– 1x šatna + sprcha, umývárna, wc pro pořadatele při kulturních akcích nebo rozhodčí při
sportovních akcích,
– prodej nápojů a ohřátých polotovarů, kuchyňka – Prodej balených nealkoholických nápojů,
prodej točeného piva. Sudy budou naraženy na mobilní výčepní jednotku s chlazením. Dále
prodej balených pochutin (brambůrky,sušenky) a ohřátých polotovarů – uzeniny, makrely, guláš.
Uzeniny a nápoje budou vydávané v jednorázových obalech – plastové kelímky, papírové
tácky.Prodej je malého rozsahu. Prodejna je vybavena mycím úsekem, umyvadlem s pákovou
baterií pro hygienu obsluhy, chladnicí pro uzeniny (krátkodobé uskladnění cca 6 hodin),
elektrickou varnou deskou, úsekem pro přípravu pečiva a příručním skladem.
– kryté zvýšené podium dřevěné konstrukce + elektroinstalace, podium pro kapely nebo DJ
– hygienické zázemí pro návštěvníky, wc muži, ženy a 2x imobilní
– krytý prostor pro diváky fotbalového utkání
SO 02 – kryté posezení
Určeno pro návštěvníky sportovních a kulturních akcí. Kryté vnější posezení, lavice délky 3 a 6 m, stoly.
Kapacita 90 lidí, konstrukce přístřešku dřevěná 15x8 m, pultová střecha, krytina falcovaný plech, štěrková
plocha, elektroinstalace.
SO 03 – cvičná stěna
cvičná stěna pro tenis a basketbal – povrch asfalt 17x12 m, hra s míčem o stěnu štítu nové budovy (obklad
na mechanické namáhání), na stěně bude koš na basketbal a budou namalovány čáry (jako síť) pro hru tenisu
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o stěnu, plochu možno využít pro in – line hokej, fotbal
SO 04 – tenisové hřiště
tenisové (nohejbalové,volejbalové) hřiště – antukový povrch 34 x 17 m, sloupy do zapuštěných pouzder,
hřiště bude lemováno betonovým obrubníkem, sítě pro zachycení míčů při hře kolem hřiště, možno pořádat
nohejbalové nebo tenisové turnaje
SO 05- sklad sportovního nářadí
Původní prodejní kiosek bude přebudován na sklad. Přízemní objekt zděný – 11.33 x 3.4 m, výška 3,25 m.
.Objekt bude napojen pouze na světelný okruh rozvodu NN s rozvodnicí v objektu SO01.
Předpokládané investiční náklady 6 200 000 Kč s DPH.

• Dětské hřiště
Obec v součinnosti s mikroregionem Mohelnicko žádá o společný dotační titul na vybudování
dětských hřišť v celém regionu. V obci Maletín projekt navrhuje vybudování dvou dětských hřišť.
Hřiště pro menší děti bude umístěno na pozemku zahrady mateřské školy. Druhé hřiště pro starší
děti bude umístěno do zahrady základní školy. Obě hřiště budou veřejně přístupná pro všechny.
Předpokládané náklady činí 750 000 Kč.
-6-

Závěr
Rok 2007 byl z pohledu obce především rokem administrativních příprav. Vyřešili jsme
právní vady u obecních cest, aby mohly být opraveny a připravili jsme 3 projekty, se kterými
soutěžíme o dotace z EU. Projekty, které jsem Vám představil, by byly realizovány samozřejmě jen
v případě, že by se podařilo získat dotace. Začátkem roku 2008 podáme ještě čtvrtý projekt na
získání dotací z fondu programu obnovy venkova. Projekt bude řešit opravu některé z místních
komunikací v obci.
V roce 2008 obec přichystá projekty na výměnu oken obecního úřadu a kulturního domu a projekt na
opravu budovy místní školy. Případné další projekty budou ještě upřesněny na základě jednání zastupitelstva.
Nakonec bych Vám chtěl popřát příjemné vánoční svátky a šťastný Nový rok a to především hned
několika novým miminkům, která se v tomto roce narodila. Alespoň naše úsilí o zachování školky, školy a
budování dětských hřišť bude mít nějaký smysl.
Ing. Petr Pospěch, mistostarosta obce Maletín

Vážení spoluobčané
dovolte abychom Vám popřáli hezké a klidné vánoční svátky a v novém roce
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti v osobním životě a více elánu
pro lepší rozvoj a krásu obce Maletín a jeho občanů.
Zdeněk Kříž starosta a zastupitelstvo obce Maletín
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Pozvánka na příští zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat
31. ledna 2008 v 18°°hod. v zasedací místnosti OÚ.
-7-

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 prosinec je 20. prosince 2007 – čtvrtek.

Vánoční
Váno ní koncert
V sobotu 22. prosince ve 14°° hod. se bude konat v KD Maletín koncert
dechové hudby Bludověnky. Všichni jsou srdečně zváni.

Informace z naší školy
Ve škole i školce bylo v posledních týdnech dosti živo.
S koncem klandářního roku se děti totiž pochlubily (nejen) rodičům s plody své práce.
Mateřinka připravila jako každý rok „mikulášskou besídku“, kde s kromě dětiček předvedly i chvalně
nechvalně proslulé, nám všem velmi dobře známé, nevyzpytatelné bytosit. Vše pod heslem
- třeste se všichni, velcí i malí, kteří nemáte čisté svědomí!!!!
Ve škole zase pro změnu smířené indiánské kmeny připravují pod přísným dohledem Velkého ducha
velikou předvánoční podívanou.
V pátek 21. 12. v 15.15 hod. zahrají společně starý indiánský příběh o Mrakožroutovi!!!
Pokud budete zrovna v tu dobu na prérii a budete mít chuť i odvahu, přijďte se podívat!
Škola i škola přeje V Š E M poklidný vstup do zimy, krásně prožité nadcházející vánoční svátky a
pevné zdraví v roce 2008!!
-8-

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008
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Ve dnech 4.-6. ledna 2008 proběhne již devátá Tříkrálová sbírka za účelem pomoci
rodinám a lidem v nouzi. Tentokrát bude možné darovat peněžitý příspěvek do
zapečetěných pokladniček v obou místních obchodech.

!!!!!!!!

Důležité upozornění pro občany

!!!!!!!!

Upozorňujeme občany, že ve dnech 27., 28. a 31. prosince 2007 bude obecní úřad
obce Maletín uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené.
Zdeněk K ř í ž , starosta obce Maletín

Termíny svozu komunálního odpadu
24. 12. 2007, 7. 1. 2008 a následně každé sudé pondělí
v roce 2008

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 přeje všem čtenářům Maletínského zpravodaje příjemné prožití svátků
vánočních, veselé zakončení tohoto roku a svěží vzduch a rázný krok do všech dnů
roku 2008!
Redakční rada: Pekárková Ivana, Neumannová Barbora .
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