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MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ


Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 5. 9. 2007 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 8 ročník 13, září 2007
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27. září 2007

Zastupitelstvo schválilo:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

program zasedání ze dne 27. 9. 2007
zápis a usnesení č. 10 ze dne 30. 8. 2007 a zápis a usnesení č. 11 ze dne 10. 9. 2007
smlouvu o spolupráci s Mgr. Ing. Pavlem Němcem na poskytování právních služeb obce za paušální
částku měsíčně Kč 3.000,-, v případě překročení dohodnutého rozsahu se odměna zvyšuje o 500,- Kč
v návaznosti na počet časových jednotek
rozpočtové opatření č. 7/2007
opravu komunikace p. č. 196 k. ú. Javoří u Maletína ve výši max. Kč 80.000,revokaci usnesení č. 4 ze dne 31. 1. 2007 bod 8 „ZO schvaluje“ – dodatek č. 1 k jednacímu řádu –
pravidla pro prodej pozemků v majetku obce pro účel výstavby rodinného domu
pravidla pro prodej pozemků v majetku obce Maletín pro účel výstavby rodinných domů
prodloužení nájemních smluv o dobu 6 měsíců od data 1. 10. 2007 u bytů č. 1 Maletín č. 94, bytů č. 1
a 2 Maletín č. 226
záměr prodeje pozemků parcela č. 761/2 v k. ú. Javoří u Maletína, část oddělená geometrickým
plánem označená jako parcela č. 761/15 o výměře 214 m2
pronájem pozemku parcela č. 761/2 – část dle zákresu
prodej parcely č. 2327/10 v k. ú. Starý Maletín manželům Švubovým, 17. listopadu 7, Zábřeh za cenu
35,-/1 m2
pronájem parcely č. 484/4 pro p. Bronislava Mlčůcha, Maletín č. 95 na dobu 20 let za cenu 10,-Kč/1
m2. Ve smlouvě je nutno specifikovat přístup ke studni
jednání s vlastníky staveb - fyzickými osobami, které mají přednost při převodu pozemků před obcí –
jedná se parcely č. 400/10, 369/1, 369/3, 374, 376/1, 2238, 400/11, 433/1, 718/3, 408 – o případném
převodu na pracovišti PF
úplatný převod pozemků parcela č. 414/1, 317/1, 372/2, 435/1, 170/4, 382, 2239, 423/1 pokud byly
pozemky marně nabídnuty oprávněným osobám
vznik pracovního místa na pozici údržbář víceúčelového zařízení na dobu 5-ti let za podmínky
realizace projektu z dotačního titulu. Pracovní místo by vzniklo po kolaudaci víceúčelového zařízení
revokaci usnesení č. 10 ze dne 30. 8. 2007 bod 2 „ZO neschvaluje“ . – žádost osadního výboru
zastoupeného ing. Mankem
žádost osadního výboru zastoupeného ing. Mankem o finanční příspěvek na dopravní náklady ve výši
Kč 20.000,- na opravu místní komunikace parcela č. 2095/1
ponechání dřeva za úklid z pokácených stromů za chatami pod Královým lesem majitelům
rekreačních chat, kteří se budou podílet finančně na pokácení. Obec neponese zodpovědnost za
případné škody na majetku zdraví při kácení. Pokácení bude zajištěno odbornou firmou vlastníky
rekreačních chat
doplnění programu o bod – revokace usnesení č. 20 ze dne 24. 6. 2004 bod 14 „ZO schvaluje
-1revokaci usnesení č. 20 ze dne 24. 6. 2004 bod 14 „ZO schvaluje“ – smlouvu o spolupráci s firmou
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ELDACO ve věci realizaci stavby větrné elektrárny VESTAS V90 a to za podmínek: při stavbě
jednorázová platba 150.000,-, roční pevná platba 75.000,- a pohyblivá platba – dle vyrobené elektřiny
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

návrh smlouvy o spolupráci s developerem VYSOČINA WIND a. s. týkající se stavby větrné
elektrárny VESTAS V90 o výkonu 2,0 MW
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 1166/8 v k. ú. Starý Maletín
úkony v souvislosti s údržbou místní komunikace k PV Javoří
zprávu finančního výboru o provedené kontrole v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Maletín dne 21. 9.
2007
dopis PF ČR, územní pracoviště Šumperk ze dne 12. 9. 2007 čj. 14450/07
výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2006/2007
dílčí přezkoumání hospodaření obce Maletín za rok 2007 provedené pracovníkem Krajského úřadu
Olomouckého kraje ing. Bullawou
nabídku firmy AVP na vymáhání pohledávek
nabídku dechové kapely Bludověnka na pořádání vánočního koncertu
pořádání besedy se seniory obce dne 6. 10. 2007 ve 14,00 hod v KD Maletín
nabídku, aby se obec Maletín stala členem Sdružení místních samospráv ČR, o. s.
vyhlášení ankety „Hledá se strom“
průběh jednání dne 26. 9. 2007 – přeložka silnice III. třídy Javoří – osvětlení zastávky

zastupitelstvo uložilo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

vypracování návrhu smlouvu o spolupráci s developerem VISOČINA WIND a. s. a smlouvy o
zřízení věcného břemene dle připomínek ze zasedání dne 27. 9. 2007 – starosta, místostarosta,
právník obce
pokračovat s právníkem obce na vymáhání pohledávek obce – starosta, účetní obce
jednání s firmou DRKOŠ Loštice o financování údržby místní komunikace dle závěrů ze zasedání –
místostarosta, starosta
jednání s LD Háj Maletín – odkup seníku, legalizace zapsání stavby a užívání seníku za úplatu –
starosta
pokračovat v jednání s PF ČR o úplatném převodu pozemku dle zápisu, pokračovat v jednání
s vlastníky staveb – fyzickými osobami, jež mají přednost převodu před obcí – starosta, místostarosta
jednání s pořadatelem vánočního koncertu v obci Maletín – starosta

zastupitelstvo neschválilo:
1. prodej části pozemku parcela č. 761/2 pro manžele Chytilovi.

∗∗∗∗∗

Upozornění obce ohledně převodů pozemků z Pozemkového fondu ČR
Na základě územního plánu obec pokračuje v procesu převodů pozemků z PF. Snahou je získat
pozemky za nejvýhodnějších podmínek než běžný občan. Tyto pozemky potom zájemcům prodat
nebo pronajmout za velmi nízkou cenu tak, aby blo právně dořešeno vlastnictví těch občanů, kteří
takové pozemky užívají jako zahrady.
-2-

V případech, kdy pro předmětné pozemky existuje přednostní nárok osob vlastnící sousední
nemovitosti obec postupuje dvojí cestou:
1. je-li možno pozemek získat bezúplatně, obec požádá vlastníka sousední nemovitosti, aby se vzdal
svého předkupního práva (je to východnější – obec pozemek získá zadarmo a potom ten pozemke
stejně prodá tomu, kdo se přednostního práva zdal – ten to bude mít vyřízené a za 3x až 7x nižší
cenu než od PF – jde o službu občanovi)
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2. není-li možno pozemek získat bezúplatně nemá smysl, aby obec pokračovala v převodu pozemku
– obec by pozemek musela koupit za cenu PF a proto by ten pozemek zase za tu cenu prodala – je
tedy jednodušší, aby si ten, kde má k takovému pozemku předkupní právo, pozemke přímo koupil od
PF.
Proto upozorňujeme občany (níže uvedeni), aby si podali žádost na PF na odkoupení pozemků, na
které mají předkupní právo. Obec ukončuje proces o snahu tyto pozemky od PF získat.
Jedná se o katastrání území Starý Maletín:
- předkupní právo má:
Vl. Pagáčová, Maletín 5
parcela č. 369/1, 369/3
parcela č. 374, 2238
-„Z. Klemšová, Maletín 7
-„E. Mišo, Maletín 8
parcela č. 376/1
parcela č. 281/2, 287
-„J. Burďáková, Maletín 104
S pozdravem Ing. Petr Pospěch
∗∗∗

Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat ve středu
10. října v 18°°hod. v zasedací místnosti OÚ.

Provoz knihovny a internetu opět zahájen
Pondělí a středa:

16.00 – 18.00 hodin

-3-

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.

Informace z naší školy
Vážení občané,
„Úsporné“ reformní kroky současné vlády se dříve nebo později dotknou s největší
pravděpodobností každého z nás, školství jako takové nevyjímaje.
Nynější vládní garnitura je první porevoluční, která investice do vzdělanosti národa nepovažuje
za svoji prioritu, dokonce se k této skutečnosti hlásí svými prohlášeními a bohužel i chystanými
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škrty v rámci státního rozpočtu pro příští období. Ty se nejvíc dotknou vybavenosti škol
technikou a učebními pomůckami, doatčí určených pro další vzdělávání pedagogů, objemu
mzdových prostředků.
Po celé období existence právního subjektu ZŠ a MŠ Maletín, který vznikl v prosinci roku 2002,
cítila škola ze strany většiny zastupitelů, bývalé paní starostky Neumannové i nového starosty
pana Kříže podporu. Patří za ni poděkování a svým způsobem i uznání, protože škola zažívala
časy nejen dobré, ale i ekonomicky velmi složité, vždy v závislosti na aktuálním počtu
zapasaných dětí, jenž je zcela zásadní pro pravidla limitující čerpání státních (resp. i obecních)
peněz.
Začal nový školní rok a nás nyní čeká opět období složité. Dětí v porovnání s rokem loňským
ubylo (ZŠ - 11, MŠ – 11) a politika státu, jak již bylo zmíněno, bude stále silněji nutit zřizovatele
škol – tedy většinou obce – zvažovat ekonomickou udržitelnost místních vzdělávacích institucí.
Jinými slovy – zesílí ještě více tlaky vedoucí k zavírání především vesnických školiček z důvodu
státních úspor a k propouštění učitelů na větších školách.
Tato slova nechápejte prosím jako hořekování, jedná se pouze o pokus vykreslit současnou
realitu.
Proto maletínské škole i školce držte palce, a my – pracovníci – budeme společně s Vámi, kteří
nám fandíte doufat, že školní rok nezačínáme v Maletíně naposledy.
Mgr. Petr P ř í k o p a, ředitel ZŠ a MŠ
∗∗∗
-4-

ZŠ i MŠ navazuje na velmi podařený „indiánský“ školní rok, který byl co do počtu akcí a aktivit
zatím nejpestřejší a nejbohatší. I letos nebudeme rozhodně zahálet. A nějakého toto indiána
určitě znovu potkáte. Třeba v pokračování naší pohádky, kterou Vám nabídneme ke zhlédnutí.
První společnou akcí školky a školy byla ve středu 26. 9. DRAKIÁDA na hřišti. Sice byla
nefoukaná, ale o to více bojovná a dramatická. Všem účastníkům patří uznání.

Pozvánka pro důchodce
Zastupitelstvo obce Maletín zve všechny seniory naší obce na

setkání seniorů, které

se koná v sobotu, dne 6. října 2007 ve 14 hod. v sále KD Maletín.

Termíny svozu komunálního odpadu
15. 10. 2007, 29. 10. 2007 (každé sudé pondělí)
∗∗∗∗∗
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU, NEPOTŘEBNÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ
A ŽELEZNÉHO ŠROTU

Pořádá obec Maletín ve dnech 15. 10. až 19. 10. 2007.
Občané mohou odpad výše uvedeného druhu připravit před svoje obydlí ve dnech 15.
10. až 17. 10. 2007.
Samotný svoz tohoto odpadu bude proveden ve čtvrtek 18. října a v pátek 19.
října.
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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