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MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ


Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 13. 11. 2007 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 9 ročník 13, listopad 2007
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 8. 11. 2007


Zastupitelstvo schválilo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

program zasedání ze dne 8. 11. 2007
zápis a usnesení č. 12 ze dne 27. 9. 2007 a zápis a usnesení č. 13 ze dne 10. 10. 2007
rozpočtové opatření č. 8/2007
zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce dle směrnice č. 5/2007 obce
Maletín
smlouvu o nájmu nebytových prostor seníku od LD Háj Maletín od data 1. 11. 2007 s výši nájmu
Kč 1.634,- na dobu neurčitou
nákup traktorové vlečky ve výši Kč 30 000,prodej pozemku parcela č. 761/15 v k. ú. Javoří u Maletína pro pana Šipku Vladimíra, Javoří č. 18
za cenu 5,-/1 m2 a zároveň odkup pozemku parcela č. 126/2 v k. ú. Javoří u Maletína od pana Šipky
do majetku obce za cenu 5,-/1 m2.
příspěvek ve výši Kč 2.000,- Hospici na Sv. Kopečku na provozování zařízení
smlouvu o partnerství s Charitou Zábřeh, denním stacionářem Okýnko Mohelnice o bezplatném
užívání víceúčelového areálu
vypracování žádosti o dotaci na opravu komunikace kolem žlutých bytovek a panelových domů
firmou GHC Regio Olomouc za cenu 10.000,zřízení věcného břemene a komunikace o šířce 3,5 0 jako přístupové cesty k pozemků parcela č.
stav. 83, p. č. 213/2 a 217 k. ú. Starý Maletín
složení inventarizační komise – předseda ing. Pospěch, členové – ing. Zigal, Vojar Jaroslav
podílet se na úpravách přilehlého parkoviště – veřejného prostranství u panelových domů č. 36 a 37
v minimální hodnotě 200 tis. Kč
navýšení finančního normativu potravin od data 1. 12. 2007 následovně:
mateřská škola – navýšení o 3,- Kč
základní škola – navýšení o 2,- Kč
dospělí – navýšení o 3,50 Kč
Navýšení hradí jednotlivé skupiny strávníků ze svých prostředků. Příspěvek obce na
důchodce, zaměstnance obce a příspěvek ze sociálního fondu zůstává ve stejné výši.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1.
2.

protokol o státní kontrole na spisovou a skartační službu provedenou dne 2. 10. 2007 na OÚ Maletín
určení památného stromu v obci Maletín jako památného stromu obce – lípa u Mariánského sloupu,
stáří lípy je odhadování na 150 – 200 let
3. průběh opravy komunikace p. č. 196 v k. ú. Javoří u Maletína. Oprava se odkládá
4. stav a průběh prací ve věci osvětlení zastávky na přeložce silnice III. třídy v Javoří
5. projekt Družstva Trvalý život
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využití občanských radiostanic CB jako jednoho ze způsobu komunikace při situacích civilní obrany
podání žádosti z programu rozvoje venkova na víceúčelový areál
bezúplatný převod pozemků dle smlouvy č. 1004980763 od PF ČR
stav realizace dětského hřiště. Akci realizuje Mikroregion Mohelnicko
zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole plnění usnesení dne 26. 9. 2007
zprávu o poznávací cestě MAS Bojkovsko, Hornolídečsko, Podbeskydí
zprávu o jednodenním zájezdu Němčicko mikroregion

Zastupitelstvo uložilo:
1.
2.
3.
4.
5.

starostovi a místostarostovi zpracování připomínek ohledně převodu nemovitého majetku ve
vlastnictví obce Maletín ve spolupráci s právníkem obce
starostovi a místostarostovi stanovení částky za nájem vlečky spolu s pohonnou jednotkou pro
občany obce
uveřejnění žádosti Arcidiecézní charity Olomouc v Maletínském zpravodaji
starostovi a místostarostovi zřízení věcného břemene – přístupu na pozemky k parcelám č. stav. 83,
213/2 a 217 k. ú. Starý Maletín a komunikaci o šířce 3,5 ve spolupráci s právníkem obce
uveřejnit v Maletínském zpravodaji výzvy pro jednotlivé spolky obce, aby předložily své požadavky
v souvislosti se sestavováním rozpočtu obce na rok 2009

zastupitelstvo neschválilo:
1.

žádost Společenství vlastníků bytových jednotek Starý Maletín č. 36 do fondu oprav

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

Příprava rozpočtu financí obce pro r. 2008
Zastupitelstvo obce Maletín vyzývá jednotlivé spolky obce k předložení svých finančních požadavků
pro svoji činnost v r. 2008, aby mohly být posouzeny a případně zohledněny při sestavování
rozpočtu obce Maletín pro r. 2008.

-2-

Provoz knihovny a internetu opět zahájen
Pondělí a středa:

16.00 – 18.00 hodin
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Termín pedikúry a masáží
Upozorňujeme zájemce o služby p. Hamplové v oblasti pedikúry a masáží, že
termín těchto služeb pro měsíc listopad je 15. listopadu 2007 – čtvrtek.

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

HOSPIC NA SVATÉM KOPEČKU SLAVÍ
5 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ
________________________________________________
Arcidiecézní charita Olomouc HOSPIC NA SV. KOPEČKU oslaví v listopadu letošního roku 5.
výročí svého otevření. Za dobu svého trvání poskytl péči cca 1500 nemocným klientům, z nichž
téměř 70% zde zemřelo. Při poskytování péče jsou zde přítomni lékaři, zdravotní sestry,
pečovatelky, sociální pracovnice a podle potřeby i kněží a dobrovolníci. Pro zvládnutí velmi
náročné psychické situace, kterou je odchod ze života, je k dispozici rodinám, blízkým osobám i
personálu psycholog.
Díky sponzorům se podařilo splatit převážnou část úvěru, který si zřizovatel musel vzít na
rekonstrukci a zařízení hospice. Ale ani po zaplacení úvěru nebude situace hospice jednoduchá.
Protože služby hospice v sociální oblasti nebyly zařazeny do nového zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, musí hospic získat peníze pro tuto činnost, což
představuje cca 20% celkových nákladů.
-3Proto se hospic touto cestou obrací na obec Maletín a její občany se žádostí o poskytnutí
příspěvku na tuto činnost.
Zastupitelstvo obce Maletín na svém zasedání dne 8. 11. 2007 uvolnilo pro tento účel z rozpočtu
obce 2.000 Kč.
I občané mohou podpořit dobrou věc a přispět:
- formou SMS: odeslání SMS s textem: DMS HOSPICKOPECEK na číslo 87777
cena DMS je 30,-Kč, z toho hospic obdří 27,-Kč
- formou finančního příspěvku na Konto Hospic č. účtu 27-6262000227/0100 u KB
Olomouc.
Program oslav tohoto výročí, na které jsou všichni občané zváni:
Pátek 30. 11. 2007
Slavnostní mše v kapli Hospice na Sv. Kopečku v 16. hod. celebruje otec arcibiskup
Jan
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Od 13. hod. do 16. hod. možnost prohlídky hospice.
Sobota 1. 12. 2007
10.00 až 17.00 hod. Den otevřených dveří pro veřejnost.
Jak se na Sv. Kopeček dostanete?
Autobusem MHD č. 11 ze zastávky u hl. vlakového nádraží pojedete cca 20 min., vystoupíte na
zastávce „Sv. Kopeček, bazilika“ a půjdete směrem ke kostelu. Budova hospice je naproti
stánkům.
Kontakt:
Hospic na Sv. Kopečku, Sadové nám. 24, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček
585 319 754
Tel.
E-mail: hospic.svkopeček@caritas.cz

Termíny svozu komunálního odpadu
26. 11. 2007, 10. 12. 2007 (každé sudé pondělí)
a 24. 12. 2007.
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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