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MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ


Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 5. 6. 2007 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 5, ročník 13, květen 2007
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 31. května 2007


Zastupitelstvo schválilo:
1. program zasedání dne 31. 5. 2007
2. rozpočtové opatření č. 4/2007
3. rámcovou smlouvu č. 252/2007 253/2007 s tím, že bude upravena výpovědní lhůta u
pozemků, kde bude mít obec své zájmy tak, aby se zkrátila na 1 rok
4. provedení opravy místního rozhlasu z vlastních rozpočtových prostředků, v rozpočtu je
vyčleněna částku 366 000,-Kč
5. firmu EMP MONT Valašské Meziříčí jako vítěznou firmu na opravu místního rozhlasu, jako
druhá byla vybrána firma Techsonic Valašské Meziříčí, jako třetí firma ELMIK Valašské
Meziříčí
6. záměr využití větrné energie a výstavbu větrných elektráren na území obce
7. cenu pro vývoz fekálií pro ostatní zájemce mimo katastr obce ve výši 450,-Kč za 1 vývoz +
náklady spojené s přepravou vyjádřené v motohodinách. Za 1 motohodinu částku 300,-Kč
8. cenu za použití hasičského auta /Tatra/ pro cizí zájemce – 500,-Kč za 1 hodinu
9. cenu pozemku pro prodej části parcely č. 2374 v k. ú. Starý Maletín ve výši Kč 5,-/m2 pro
Zdeňka Kříže, Maletín č. 101. Pozemek je nutné oddělit geometricky na náklady žadatele
10. prodej parcely – části po oddělení geometrickým plánem – č. 481 v k. ú. Starý Maletín pro
Janu a Vladimíra Badinovi, Svojanov u Borušova 12, 571 01 Moravská Třebová. Cena za 1
m2 byla schválena na zasedání dne 26. 4. 2007
11. pronájem studny umístěné na parcele č. 58 k. ú. Starý Maletín pro pana Skopala, Maletín č.
53 za cenu 500,-Kč na dobu 20-ti let
12. pronájem studny umístěné na parcela č. 2187/2 k. ú. Starý Maletín pro pana Hetcla Zdeňka,
nám. Svobody 16, Mohelnice za cenu 500,- Kč na dobu 20-ti let
13. pronájem studny umístěné na parcele č. 2095/1 v k. ú. Starý Maletín pro paní Skálovou L.,
Severní 4, 789 85 Mohelnice
14. pronájem pozemků p.č. 1013/2, 1011/2 a 1013/5 v k.ú. Starý Maletín za cenu 5,-Kč/m2
15. zprostředkovatelskou smlouvu s firmou O.R.K.A. Olomouc na prodej pozemků, s úpravou
prodejní ceny s navýšením 5% na doúčtování skutečných nákladů při realizaci záměru.
Prodej by se uskutečnil předkupním právem se složením zálohy.
16. firmu VITTOTE s. r. o. Šumperk na zpracování realizaci projektu a vyřízení územního řízení
na zhotovení sjezdů na jednotlivé parcely na pozemcích č. 7 a
20/1 v k. ú. Nový Maletín. Cena za zpracování podkladů a vyřízení potřebných
povolení pro provedení stavby činí Kč 20 tis.
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17. konečnou verzi smlouvy s firmou Geprojekt s. r. o. Šumperk – smlouva o dílo č. 2007/10 –
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zhotovení geometrického plánu komunikace v obci Maletín a geometrický plán na rozdělení
pozemků parcela č. 7 a 20/1 v k. ú. Nový Maletín
18. projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a umístění stavby týkající se víceúčelového
areálu a obci Maletín - parcela č. 214 a 2427/3 k. ú. Starý Maletín
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. předloženou zprávu ředitele ZŠ a MŠ za rok 2006 o zdůvodnění hospodářské ztráty za
uvedený rok
2. protokol o provedené kontrole čerpání příspěvku obce na pokrytí nákladů na základě
Smlouvy o poskytování služeb a podpory ICT
3. připomínky obce zaslané na ministerstvo životního prostředí na výstavbu dálnice R35
v úseku Staré Město – Mohelnice
4. souhlas s dělením parcely č. 481 v k. ú. Starý Maletín udělený MěÚ Mohelnice odbor
výstavby
5. protokol o ústním jednání na MěÚ Mohelnice odbor výstavby na dělení parcel č. 7 a 20/1 k.
ú. Nový Maletín
6. informaci o zastoupení obce Maletín na dni Mikroregionu Mohelnicko dne 16. 6. 2007
7. zahájení prací přeložky silnice III v Javoří u Maletína v měsíci červnu 2007
8. nutnost výběru projektu v obci, na které by bylo možno žádost dotaci z POV pro příští rok
Zastupitelstvo odložilo:
1. nabídku LD Háj Maletín na odkup seníku v ceně 300 000,-Kč do vyřešení a vysvětlení - viz
„zastupitelstvo ukládá“ bod 4) a 5).
Zastupitelstvo uložilo:
1. starostovi jednání s firmou Úsovsko a.s. Klopina na změně výpovědní lhůty u rámcové
smlouvy č. 252/2007 253/2007
2. starostovi jednání s vítěznou firmou EMP MONT Valašské Meziříčí – dodržení splátkového
kalendáře a zajištění kvalitního signálu i pro místní část Javoří
3. starostovi a místostarostovi uveřejnění záměru pro případné investory na vybudování
větrných elektráren s předložením nabídek
4. místostarostovi – prohlédnout nabízený seník po stavební stránce
5. starostovi jednání s LD Háj Maletín ohledně seníku – kolaudace seníku, vyřešení právních
vztahů pozemků po seníkem, z čeho vychází nabídková cena
6. starostovi oslovit jednotlivé zájemce o pronájem pozemků parcela č. 1013/2, 1011/2 a
1013/5 – změřit zaplocené části jednotlivých zájemců a připravit smlouvy na příští zasedání
Zastupitelstvo neschvaluje:
1. žádost vlastníků bytových jednotek č. 36 a 37 ohledně příspěvku do fondu oprav –
přesunuto do doby vyřešení právních vztahů společenství vlastníků bytových jednotek


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

!!!!!!!! Upozornění pro občany !!!!!!!!
Městský úřad Mohelnice, odbor životního prostředí,
583 452 195
Ing. David Potěšil, tel.
(Výbor z dopisu č.j. ŽP/17139-07/334-07/Pot)

Informace vlastníkům lesa ve věci zpracování lesních hospodářských osnov
Vzhledem ke skutečnosti, že dnem 31. 12. 2008 končí platnost lesních hsopodářských osnov, je
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povinností MěÚ Mohelnice zajistit jejich nové zpracování.
Lesní hospodářská osnova pro vlastníky lesa představuje především podrobné údaje o jejich
lese (např. plochu porostní půdy, věk porostů, zásobu dříví atd.), návrh hospodářských
opatření, požadavky ochrany přírody na hospodaření v lese, opatření ke splnění účelu
vyhlášení kategorie lesa (je-li jiná, než les hospodářský) a lesnickou mapu.
Pro splnění tohoto požadavku vydala Rada Města Mohelnice „Nařízení města o záměru zadat
zpracování lesních hopodářských osnov“, které nabylo účinnosti dne 28. 5. 2007.
Veškeré podrobné informace plynoucí z platné legislativy jsou uvedeny v dopise MěÚ
Mohelnice z 28. 5. 2007, který je v plném znění uveřejněn na úřední desce obce od 31. 5. 2007.

Je proto v zájmu každého vlastníka lesa, aby se s obsahem tohoto dopisu
seznámil s tím, že další potřebné informace získá na MěÚ Mohelnice,
odbor životního prostředí.

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

Provoz knihovny a internetu
Pondělí a středa:

16.00 – 18.00 hodin

Pravidelné setkání důchodců Maletína a Javoří se uskuteční
dne 5.6.2007 v prostorách poradny na OÚ Maletín.
-3-

OSLAVY DNE DĚTÍ V MALETÍNĚ
Spolky obce Maletín a pedagogický sbor ZŠ a MŠ v Maletíně
pořádají
v sobotu dne 16. června 2007 ve 13. hodin
na fotbalovém hřišti v Maletíně

DEN

DĚTÍ

s tradičním programem!
Pořadatelé zvou srdečně všechny děti a rodiče k prožití příjemného sobotního odpoledne!

Poděkování
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Děkujeme touto cestou pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ v Maletíně
a všem dětem za krásné vystoupení na oslavách Svátku matek v KD Maletín.

Termíny svozu komunálního odpadu
11. 6. 2007, 25. 6. 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 .

Internetová adresa: http://www.maletin.cz
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