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MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ


Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 3. 7. 2007 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 6, ročník 13, červen 2007
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 28. červen 2007


Zastupitelstvo schválilo:
1. rozpočtové opatření č. 5/2007
2. realizaci společného projektu výstavby dětských hřišť ve Svazku obcí mikroregionu
Mohelnicko, jehož předkladatelem/nositelem je Svazek obcí mikroregionu Mohelnidko a
spoluúčast na realizaci projektu ve výši 112.500,-Kč
3. komunitní plán sociálních služeb na Mohelnicku jako koncepční dokument na léta 2007 –
2009
4. smlouvu o dílo na vyhotovení lesního hospodářského plánu s platností od 1. 1. 2009 – 31. 12.
2018 s firmou Taxonia CZ, s. r. o. Olomouc v předběžné celkové ceně 102 900,- včetně
DPH
5. prodej pozemku p. č. 461 - části v k. ú. Starý Maletín po oddělení geometrickým plánem pro
p. Janu Raušovou, Maletín č. 36 za cenu 10,-/m2
6. prodej parcely č. 2103/3 za cenu 35,- Kč/m2 – části po oddělení geometrickým plánem pro
ing. Kleštince, Velkomoravská 55, Olomouc
7. prodej parcely č. 2103/3 za cenu 35,- Kč/m2 – části po oddělení geometrickým plánem pro p.
Kubise, Pavelkčákova 16, Olomouc
8. pro zájemce z řad rekreantů a chatařů prodej pozemků do výměry 1 000 m2
9. prodej parcely č. 1093/3 v k. ú. Starý Maletín pro p. Urbánka, Žerotínov 7, Zábřeh
za cenu 35,- Kč/m2.
10. koncept nájemní smlouvy na pronájem pozemků parcely č. 1013/2, 1013/5 a 1011/2 včetně
soupisu zájemců pronájem s uvedením ceny za pronájem
11. smlouvu o smlouvě budoucí s firmou ČEZ Distribuce a. s. č. 4120200827, kde jsou vyčísleny
náklady na vybudování el. rozvodů pro chaty v Novém Maletíně. Podíl obce činí 275 000,Kč. Podíl bude uhrazen z prostředků získaných z prodeje bytů
12. přistoupení obce Stavenice do Svazku obcí mikroregionu Mohelnicko a se změnou stanov
formou Dodatku č. 3 ze dne 23. 5. 2006
13. přistoupení obce Police do Svazku obcí mikroregionu Mohelnicko a souhlasí se změnou
stanov formou dodatku č. 3 ze dne 23. 5. 2006
14. změnu stanov formou Dodatku č. 4 ze dne 16. 6. 2007
15. kupní cenu parcela č. 2193 v k. ú. Starý Maletín ve výši 30,-Kč/m2
16. jednorázový pronájem dřevěných lavic za cenu 100,-Kč za 1 lavici pro SOKOL Libivá
17. druhého ověřovatele na dnešní zápis a to Jiřího Svozila (za stálého ověřovatele)
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Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. předpokládanou změnu počtu žáků v základní a mateřské škole v rozmezí 3 let – zprávu
přednesl ředitel školy Mgr. Příkopa. Otázkou se bude zastupitelstvo dále zabývat v měsíci
srpnu
2. zprávu kontrolního výboru z provedené kontroly na OÚ dne 30. 5. 2007
3. zprávu finančního výboru z provedené kontroly na OÚ dne 27. 6. 2007
4. účetní uzávěrku Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko za rok 2006
5. předložené nabídky jednotlivých zájemců o vybudování větrných elektráren v katastru obce
6. uzavřenou smlouvu na opravu místního rozhlasu s firmou EMP MONT Valašské Meziříčí
7. uzavřenou smlouvu v firmou O. R. K. A. Olomouc na zprostředkování prodeje parcel
v Novém Maletíně
8. předloženou smlouvu s firmou VITTORE Olomouc na zhotovení projektové dokumentace
pro stavební povolení na přístupové komunikace v chatové oblasti Nový Maletín ve výši Kč
23 800,- Kč.
9. jednání ohledně opravy cesty k přidružené výrobě firmy Drkoš Loštice
10. předloženou nabídku ing. Dvořáka na vypracování energetického průkazu ve výši 19 000,Kč.
11. odstoupení města Úsov ze Svazku obcí mikroregionu Mohelnicko
12. zrušení pracovního poměru ve zkušební době 2 pracovníkům na veřejně prospěšné práce
k datu 18. 6. 2007
13. účast starosty a místostarosty na semináři k získání dotací z prostředků EU
14. uzavření obecního úřadu v době od 16. 7. – 27. 7. 2007 z důvodu čerpání řádné dovolené
Zastupitelstvo odkložilo:
1. nabídku LD Háj Maletín na odkoupení seníku do doby vyřešení legislativy stavby a pozemků
pod stavbou
2. výběr akce pro čerpání dotace z POV 2008, důvodem je nepředložení nabídky ing.
Mikiskové na úpravu veřejného prostranství. Po předložení nabídky se bude zastupitelstvo
otázkou dále zabývat.
Zastupitelstvo uložilo:
1. starostovi a místostarostovi předpracování OZV č. 3/2001 – výše poplatku
2. starostovi a účetní postupovat podle zákona o správě daní a poplatků – vymáhání poplatků
3. starostovi a místostarostovi přepracování ceníku č. 01/2003 – nájem KD pro cizí zájemce
4. starostovi a místostarostovi zajisti stavební povolení na realizaci dětského hřiště v rámci
společného projektu Svazku obcí mikroregionu Mohelnicko v termínu
do 30. 9. 2007 a určení parcely, kde bude hřiště umístěno
5. starostovi a místostarostovi prosadit postavení větrných elektráren na pozemcích obce
6. spolupracovat s ostatními obcemi ve věci větrných elektráren
7. starostovi a místostarostovi svolat jednání s firmami nabízející větrné elektrárny do konce
srpna 2007
8. starostovi podepsat smlouvu s firmou VITTORE
9. starostovi a místostarostovi oslovit uživatele komunikace k přidružené výrobě v Javoří a
vyzvat je ke spolufinancování opravy této cesty
10. starostovi nechat provést vyčíslení nákladů na opravu cesty k přidružené výrobě Javoří
11. starostovi oslovit zájemce na veřejně prospěšné práce v obci a doplnit stav o 2 místa
12. starostovi a místostarostovi pokračovat v podání podkladů na zahájení územního řízení a
poté vydání stavebního povolení na vybudování víceúčelového areálu hřiště


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

!!!!!!!! Upozornění pro občany !!!!!!!!
Placení poplatků za odpady za 2. pololetí r. 2007
Obecní úřad v Maletíně upozorňuje občany, že do 30. června 2007 je nutné
hradit poplatek za odpady na 2. pololetí 2007 a to 120 Kč za občana. Platbu je
možné uhradit přímo v pokladně OÚ Maletín.
Zd. K ř í ž, starosta obce Maletín

Ve dnech 16.7. – 27.7.2007 bude uzavřen OÚ Maletín
z důvodu čerpání řádné dovolené.
Zd. K ř í ž, starosta obce Maletín

Provoz knihovny a internetu

Po dobu školních prázdnin je knihovna a internet mimo
provoz !!!
-3-

Změna termínu pedikúry a masáží
Upozorňujeme zájemce o služby p. Hamplové v oblasti pedikúry a masáží, že
termín těchto služeb pro měsíc červecnec je 12. 7. 2007 – čtvrtek.

Ze života školy a školky
Končí na akce bohatý „INDIÁNSKÝ“ školní rok. Pracovníci ZŠ a MŠ děkují za přízeň těm,
kteří nám drželi a drží palce a V Š E M přejí prožití krásného léta a pohádkovou dovolenou!
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Mgr. P. Příkopa, ředitel ZŠ Maletín s pedagogickým kolektivem

Termíny svozu komunálního odpadu
9. 7. 2007, 23. 7. 2007 (každé sudé pondělí)
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 .
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