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MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ


Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 2.5. 2007 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 4, ročník 13, duben 2007
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 26. dubna 2007


Zastupitelstvo schválilo:
1. Rozpočtové opatření č. 3/2007.
2. Žádost ředitele školy ZŠ a MŠ Maletín na příspěvek na zakoupení školních lavic
ve výši 5.000,-Kč.
3. Geodetickou kancelář GEPROJEKT s. r. o. Šumperk, Jeremenkova 1471/18, Šumperk jako
vítěznou firmu dle výběrového řízení na geodetické práce – zaměření cesty p. č. 2196/5 a
rozdělení parcel k. ú. Nový Maletín. Jako druhá v pořadí byla vybrána firma Geodetická
kancelář ing. Jan Potyš, Jesenická 589/21, Šumperk. Jako třetí v pořadí byla vybrána firma
Deutschová Jitka, Jestřebí č. 100.
4. Uzavření smlouvy s firmou GEPROJEKT s. r. o. Šumperk na sjednané práce dle výběrového
řízení.
5. Prodej parcely č. 2196/39 za cenu 5,- Kč/m2 pro manžele Zigalovi, Maletín č. 222 a Zdeňka
Kříže, Maletín č. 101. Bude nutné vyhotovit geometrický plán a zajistit souhlas s dělením
pozemků MěÚ Mohelnice, stavební odbor.
6. Prodejní cenu části parcely 481 a st. p. č. 193 v k. ú. Starý Maletín, částku 10,- Kč/m2.
7. Postup při uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi účastníky p. Zezulou, obcí Maletín a
firmou FIS Pjajko, s . r. o. Mohelnice dle zápisu ze schůzky dne 24. 4. 2007.
8. Postup při prodeji parcel č. 7 a 20/1 v k. ú. Nový Maletín prostřednictvím realitní kanceláře
Orka Olomouc s tím, že je nutné upřesnit plátce provize za zprostředkování za prodej
pozemků.
9. Postup a příprava vyhotovení složky na 1. změnu územního plánu obce Maletín, kde se
budou shromažďovat veškeré změny.
10. Výměnu bojleru v bytě č. 5 Maletín č. 36.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2005/2006.
2. Nabídku Kooperativy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné
moci.
3. Pojištění funkce uvolněného starosty pro případ úrazu, trvalých následků při úrazu a pojištění
na život.
4. Vydání stavebního povolení přeložky silnice III/31519 v obci Javoří u Maletína.
5. Zahájení opravy hárze vodní nádrže Maletín na pj. Č. 460/1 a 460/2.
6. Zjišťovací řízení – silnice R 35 Staré Město – Mohelnice.
7. Konání Dne mikroregionu Mohelniceko dne 16. června 2007 v Mohelnici.
8. Oslavu svátku matek dne 13. května 2007 ve 14.00 hodin 2007.
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9. Prodej parcely č. 438/9 v k. ú. Starý Maletín – vlastníkem parcely je Pozemkový fond.
10. Zprávu o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě Obvodního oddělení PČR
Mohlenice – územní část Maletín – za rok 2006.
Zastupitelstvo uložilo:
1. Požádat o prodej parcely Římskokatolickou farnost Maletín – bod 4 „ZO ukládá“.
2. Zahájení jednání s vítěznou firmou na uzavření smlouvy o dílo na rozdělení pozemků v k. ú.
Nový Maletín.
3. Starostovi – předložení vysvětlení ztráty v ZŠ a MŠ Maletín ve spolupráci s ředitelem
příspěvkové organizace.
4. Starostovi a místostarostovi pokračovat v jednání ohledně parcely č. 2427/2 v k. ú. Starý
Maletín – dle schváleného zápisu ze schůzky ze dne 24. 4. 2007.
5. Starostovi a místostarostovi jednání s realitní kanceláří ORKA Olomouc ohledně uzavření
zprostředkovatelské smlouvy – nutné vyjasnit úhradu provize, pokračovat v jednání v firmou
ČEZ ohledně dodávky el. energie a jednání s projektantem ohledně vybudování cest – bude
osloven ing. Ille.
6. Starostovi – zjištění podrobnějších podmínek pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
při výkonu veřejné moci.
7. Starostovi – zjištění podrobnějších podmínek pojištění funkce uvolněného starosty na
pracovní úraz, trvalých následků při úrazu a pojištění na život.
8. Starostovi – uveřejnění v Maletínském zpravodaji – zahájení zjišťovacího řízení – silnice R
35 Staré Město – Mohelnice – z hlediska životního prostředí – výzva pro občany k uplatnění
připomínek.
9. Zastupitelům – připravení návrhu prezentace obce Maletín na Dni mikroregionu Mohelnicko
dne 16. 6. 2007.
Zastupitelstvo neschválilo:
1. Žádost vlastníků bytových jednotek č. 36 a 37 ohledně příspěvku do fondu oprav – přesunuto
na další jednání ZO v květnu 2007.

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

!!!!!!!! Upozornění pro občany !!!!!!!!
Vsouvislosti splány a rozvojem obce se jeví potřeba změny územního plánu. Místostarosta navrhuje, aby
byla založena složka, kde mohou své připomínky dokládat občané a obec. Upozorňujeme proto občany,
aby si zjistili stav svých pozemků jak odpovídá stávajícímu územnímu plánu obce a navrhli případnou
změnu.

Ing. Petr Pospěch
místostarosta obce
-2-

Provoz knihovny a internetu
Pondělí a středa:

16.00 – 18.00 hodin
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UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY OBČANY
Plošné vypalování uschlého travního porostu,
pálení klestí a suchého listí
Ze zákona č. 313/2003 Sb. O požární ochraně a obecně závaznou vyhláskou obce Maletín
Č. 2/2003, osdt. 11, se zakazuje plošné vypalování uschlého travního porostu.
Pálení klestí a suchého listí nesmí být prováděno, pokud dýmem a zápachem budou obtěžováni
sousedé a bude zamořováno okolí. U pálení musí být stálý dozor, dokud oheň není bezpečně uhašen.
Po dokončení pálení se do čtyř hodin provádí dohlídka.
Zdeněk K ř í ž – starosta obce Maletín

Lesní požár
V sobotu, 28. dubna v odpoledních hodinách (kolem 14,30 hod.) Maletín rozezněly sirény hasičské
techniky a to jak profesionálů, tak sborů dobrovolných hasičů. V katatrálním území Hynčiny –
Dlouhá Ves se rozhořel les. Hasičské sbory bojovaly s požárem asi 4 hodiny, než
se podařilo požár zlikvidovat a spáleniště hlídal a kontroloval další hodiny p. Flášar Jiří,
revírník ČL v Maletíně.
Požár zlikvidoval 1,85 ha lesa, z toho 0,35 ha dvouleté paseky, zbytek podhořel 120 let starý les.
Letošní úmorné suché a horké jaro trápí nejen lidi a zvířata, ale hlavně napomáhá požárům
z nedbalosti a neukázněnosti občanů, kteří nedbají na přísný zákaz kouření v lese a rozdělávání
ohňů. Připomínáme touto cestou všem občanům, aby důsledně dbali pokynů
požárních předpisů a nerozdělávali ohně v době, kdy skutečně hrozí vážné nebezpečí vzniku požárů
a nedozírných škod.
I přes tuto skutečnost SDH Maletín postavil tradiční májku se zpožděním jednoho dne.

-3-

Ze života školy a školky
Škola ani školka v jarním období rozhodně nezahálely. Motivy jara se objevily nejen
tematicky při činnostech dětí, ale obohatily také výzdobu obou budov.
V MŠ se letos už poněkolikáté konala společná akce dětí a rodičů. Nejprve bylo živo a veselo při
maškarním reji a soutěžení (koblížky na svačinu neměly chybu!), o několik týdnů později se
společně zdobily čerstvé velikonoční perníčky (jé, to krásně vonělo…).
Školní indiánská banda zažila v březnu velké překvapení. Jednoho rána našly děti v učebně
zcela nové lavice s židiličkami a nově natřenou tabuli. ZŠ se rozhodla sehnat peníze na zaplacení
nového školního nábytku formou finančních sponzorských darů. První poděkování patří p. Martinu
Nátěstovi.
A aby těch překvapení pro děti nebylo málo, dostala „nový kabát“ i družinová učebna. Parta
pod vedením p. vychovatelky Nagyváthy natírala co se dalo, mimo jiné již notně opotřebované
lavice i židličky. (díky za pomoc patří i několika ochotným rodičům).
A do třetice poděkování, tentokrát obecnímu úřadu za pomoc s dovozem zeminy a kůrovky
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potřebné při úpravých prostoru před budovou ZŠ.
Na závěr důležité pozvání: v neděli 13. května společně oslavíme svátek matek. Škola
i školka připraví vystoupení, na které jste srdečně zváni do kulturního domu!!!

Sdělení Finančního úřadu v Zábřehu občanům
V roce 2007 budou daňové složenky k dani z nemovitosti na tento rok rozesílány poplatníkům
poštou. Každý poplatník obdrží jen jednu složenku s následujícími údaji:
- výše nedoplatku nebo přeplatku ( o tuto částku je třeba upravit výši daně na rok 2007
– nedoplatek přičíst, přeplatek odečíst)
- daň na rok 2007 celkem a dále rozpis dle jednotlivých termínů splatnosti (v r. 2007 se
daň do 5000,-Kč platí najednou)
- informace k vyplnění složenky před provedením platby.
Daňové složenky bez předtisku jsou k dispozici na všech poštách a finančních úřadech.
Platba složenkou je na všech poštách bez poplatku.
Bezhotovostní platby: předčíslí bankovního účtu u daně z nemovitosti: 7755
číslo účtu FÚ Zábřeh
0027624841
variabilní symbol
rodné číslo
konstantní symbol
1148
kód banky
0710
-4-

Ministerstvo životního prostředí Praha
Zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
MŽP zahajuje zjišťovací řízení k záměru “Rychlostní silnice R35 v úseku Staré Město – Mohelnice“
podle § 6 odst. 3 cit. zákona. Tato skutečnost byla Obcí Maletín zveřejněna na úřední desce spolu se
zamýšlenou trasou této silnice.
Další informace k této problematice jsou k dispozici v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA (http://www.cenia.cz) a na stránkách MŽP (http:/www.env.cz/eia), kód záměru
MZP162.
Občané, kteří mají za to, že realizace R35 bude mít za následek ohrožení konkrétního druhu flóry
ebo fauny, mohou vznést svoje připomínky na OÚ Maletín do 16.5.2007.

Oslavy svátku matek
Zastupitelstvo Obce Maletín zve všechny matky naší obce k slavnostní
oslavě svátku matek, které se uskuteční v neděli 13. května od 14°° hod.
v Kulturním domě v Maletíně.
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Termíny svozu komunálního odpadu
14. 5. 2007, 28. 5. 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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