MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 01. 04. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 2 ročník 14, březen 2008

Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27. 03. 2008

Zastupitelstvo schválilo:
1.
2.
3.
4.

program zasedání ze dne 27. 3. 2008
zápis a usnesení ze dne 7. 2. 2008
rozpočtové opatření č. 1/2008
kritéria bodového hodnocení nabídek na bezdrátový internet a vítěznou firmu na
zavedení bezdrátového internetu v obci a to firmu FOFRnet Consulting, Jiří Valihrach,
Moravská Třebová
5. odměny dle nařízení vlády č. 79/2008 s účinností od 1. dubna pro neuvolněné
zastupitele
6. záměr opravy rybníka v Javoří a firmu TERRA ing. Ille Zábřeh, aby vypracoval
projekt opravy rybníka včetně rozpočtu. Nabídková cena zpracování rozpočtu činí
13.000,- Kč bez správních poplatků. Zároveň zastupitelstvo pověřilo starostu
podpisem smlouvy s ing. Illem.
7. prodloužení nájemních smluv na byty v majetku obce do 31. 12. 2008
8. záměr pronájmu pozemku parcela č. 162/1, 197/3 a 249/4 v k. ú. Javoří u Maletína
9. nájemní smlouvu s LD Háj Maletín na pronájem lesních pozemků s platností od 1. 1.
2009 do 31. 12. 2018 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
10. smlouvu na zřízení věcného břemene č. IE-12-8002493-3 mezi ČEZ Distribuce a. s.
Děčín a obcí Maletín na parcelách č. 2443, 2193, 20/1, 360, 15, 7 v k. Nový Maletín a
pověřuje starostu podpisem smlouvy
11. řád ohlašovny požáru
12. zavedení služby Czech Point na obci Maletín
13. záměr prodeje pozemku – části – parcela č. 761/2 k. ú. Javoří u Maletína po oddělení
geometrickým plánem
14. dělení pozemků parcela č. 2193/1, 2427/2 a 2443 v k. ú. Starý Maletín
15. dělení pozemků parcela č. 2196/5, 274/1, 274/2 v k. ú. Starý Maletín
16. nákup pozemku parcela č. 2196/78 v k. ú. Starý Maletín od manželů Bartošových,
Maletín č. 112 za cenu 5/1 m2. Jedná se o výměru 34m2 pod místních komunikací
obce
17. příspěvek firmy Aspida, a s. za uveřejnění informací o obci Maletín v katalogu do
částky 5.000,- Kč
18. rozdělení zisku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Maletín za rok 2007 následovně:
1. 70 099,58 pokrýt ztrátu z minulých let
2. 10 000,- převést do fondu odměn
3. 35 973,92 převést do rezervního fondu

19. nákup známek pro psy duralové kulaté v počtu 150 kusů + razidlo
20. konečnou verzi smlouvy o dílo č. 2008V002 s VITTORE s. r. o. Palackého 1463/3
Šumperk na zhotovení víceúčelového areálu Maletín v hodnotě díla 6 665 967,- Kč
21. zrušení žádosti o POV 2008 na opravu místní komunikace III. třídy /výše požadované
dotace 500 tis. Kč
22. firmu ing. Dolečka, Slovanská 21, Šumperk jako zpracovatele výběrového řízení pro
akci rekonstrukce komunikace III. třídy a úpravu přilehlých prostor za nabídkovou
cenu 12 500,- bez DPH
23. darovací smlouvu LD Háj Maletín na dar ve výši 10.000,- za účelem financování
kulturní, tělovýchovné, sportovní činnosti, na požární ochranu
24. smlouvu č. Z-S14-12-8120009019 mezi ČEZ Distribuce Děčín a. s. a obcí Maletín na
úhradu částky 20.000,- Kč na přeložku distribučního zařízení určeného k dodávce el.
energie na stavbu Maletín parcela č. 214
25. převod části pozemku p. č. 423/3 k. ú. Starý Maletín do majetku obce po oddělení
geometrickým plánem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

informace o převodu pozemku parcela č. 423/3 k. ú. Starý Maletín
zápis dětí do 1. třídy na školní rok 2008/2009
zprávu o provedené kontrole VZP Šumperk
zprávu o činnosti knihovny za rok 2007
uzavřenou dohodu o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací č. SUA-V-8/2008 s Úřadem práce Šumperk na dvě
pracovní místa od 1. 4. 2008 do 31. 10. 2008
informaci starosty o uzavření další smlouvy na 3 pracovní místa – smlouva bude
uzavřena začátkem dubna dle pokynů Úřadu práce Šumperk
získání dotace z programu rozvoje venkova na víceúčelový areál Maletín ve výši Kč
5 613 841,- Kč
získání dotace z programu rozvoje venkova na rekonstrukci komunikace III. třídy a
opravu přilehlých prostor ve výši Kč 1 580 758,žádost vlastníků rodinných domů č. 24, 25, 27 a 23 na zafinancování opravy
komunikace

zastupitelstvo uložilo:
1. starostovi a místostarostovi vypracování smlouvy o dílo s firmou FOFRnet Consultig.
Nutno probrat s právníkem. Na příštím zasedání předložit text smlouvy zastupitelstvu
2. starostovi a místostarostovi uveřejnit výzvu pro občany k překládání žádostí o
připojení k bezdrátovému internetu
3. starostovi požádat o službu Czech Point pro obec na Ministerstvo vnitra
4. starostovi, aby zjistil podrobnější údaje ohledně příspěvku mikroregionu Mohelnicko
firmě Aspida na uveřejnění informací obcí v katalogu
5. starostovi pokračovat v jednání ohledně přístupové komunikace a převodu pozemků p.
2193/1, 2427/2 a 2443 k. ú. Starý Maletín
6. starostovi, aby jednal s firmou ČEZ Distribuce – přeložka distribučního zařízení na
hřišti Maletín
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7. starostovi a místostarostovi najít způsob opravy či financování komunikace k domům
č. 24, 25, 27, 23

Věci se daly do pohybu
Jak dopadly dotace?

V soutěži o dotace o peníze z evropské unie bylo pro Olomoucký kraj 70% žádostí zamítnuto.
Obec Maletín díky dobře připraveným projektům, o kterých jsme vás informovali ve výroční
zprávě 2007, uspěla ve dvou případech.
Jedná se o projekt vybudování letního areálu pro sportovní a kulturní akce na hřišti. Cena
stavby bude 6 665 tis. Kč, díky dotaci obec získá prostředky ve výši Kč 5 613 tis. Kč, což činí
84% celkových nákladů.
Druhý projekt – rekonstrukce místní komunikace kolem žlutých bytovek dolů k rybníku
včetně instalace mobiliáře (lavičky, koše, stojany na kola a jiné) a výsadby zeleně má
náklady cca1 700 tis. Kč, část dotace je ve výši Kč 1 580 tis. Kč, což představuje 90%
celkových nákladů.
Oprava komunikace bude realizována v letních měsících tohoto roku a víceúčelový areál bude
kolaudován v létě 2009.
Uvedený výsledek považujeme za velký úspěch zastupitelstva obce. V silné konkurenci
rozhodovala každá drobnost jako např. účast veřejnosti na veřejném projednávání opravy
cesty (asi si vzpomínáte na akci podpisové archy).
Zastupitelé se snažili využít každou možnost, která přinesla bodové navýšení našich projektů
a proto jsme se např. zavázali zřídit pracovní místo pro správce celého areálu hřiště a využití
areálu pro postižené děti a školní výuku školy.

Rozjetý vlak nezastavíme
Zastupitelé určitě se nespokojí s tímto úspěchem a proto obec připravuje další projekty na
opravu školy, výměnu okem na budově OÚ a KD, opravu cesty od p. Bartoše až ke kostelu,
opravu obecního rybníka v Javoří. Příprava projektů zabere celý rok a doufáme, že alespoň
s některými z nich v soutěži o dotaci uspějeme.

Ing. Pospěch, místostarosta
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Ze života školy
Po klidnějším období se opat škola se školkou pustila do pilné práce.
Indiánská vesnice „U divného skřeku“ znovu zpívá, modeluje, barví, stříhá, lepí, soutěží a
pomaloučku se připravuje na reprízu svého pohádkového představení „O Mrakožroutovi“,
kterou budou moci nejen maminky zhlédnout v květnu v kulturním domě.
V nastávajícím období nás čeká plavecký výcvik, účast na dopravním hřišti v Mohelnici,
jarní sportovní dopoledne a spousta dalších aktivit.
Ve školce došlo k personální změně. Paní učitelka Havlíčková odešla pracovat do jiné
mateřinky. Její post nyní zastává p. účitelka Hana Pechová a nově také p. Jana Menšíková,
Která bude mít na starost odpolední činnosti.
Školkové děti si v únoru zaskotačily s maminkami a tatínky na veselém „reji masek“.
V březnu pak společeně s rodiči zdobily velikonoční vajíčka.
Nyní se chystají na plavecký výcvik a vrabci si cvrlikají, že prý připravují překvapení
maminkám k jejich svátku.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Rodiče dětí zorganizovali v sobotu 15. března 2008 ve spolupráci se školní družinou velký
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL.
Pokud jste se karnevalu zúčastnili, mohli jste vidět bohatou tombolu, vystoupení Cechovních
mohlenických mažoretek, soutěže, hry a samozřejmě také vyhlašování nejkrásnějších masek.
Součástí akce byla prodejní výstava a dražba výrobků, které děti zhotovily v rámci činnosti
výtvarného kroužku a školní družiny. Cílem bylo získat touto formou finanční prostředky pro
potřeby školy. Částečně na pokrytí nutných výdajů spojených s nákupem materiálu
potřebného k výrobě vystavovaných předmětů /keramická hlína, vitrážní a glazurovací barvy),
na budoucí podporu činnosti výtvarného kroužku, a částečně i na nákup školních učebních
pomůcek (DVD přehrávač, počítačové výukové programy nebo učebnice). Protože se letos
v rámci úsporných opatření vlády snížil objem poskytovaných státních finančních prostředků
určených na pořizování učebních pomůcek ve školách o 30 – pro školu v Maletíně činil
pokles asi o 8 000 Kč v porovnání s loňským rokem – oceňuje škola kladný přístup maminek,
tatínků, babiček, dědečků, tet, strýců, sourozenců, kamarádů, tedy všech, kteří nás
zakoupením prací podpořili.
Za organizátory ještě jednou děkujeme obci Maletín za bezplatný pronájem sálu a všem, kteří
darem do tomboly, účastí v dražbě nebo sponzoringem pomohli:
- p. Bronislav Mlčůch, p. Jaromír Mlčůch, p. Martin Nátěsta, p. Jan Zatloukal, p. Milan
Michalčák, p. Zdeněk Bartoš, manželé Urbánkovi, Jitřenka a Anna Šebestovy, p.
Stanislav Havlíček, p. Rudolf Lukeš, p. Marie Czyslinská.
-
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∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

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

Provoz knihovny a internetu opět zahájen
Pondělí a středa:

16.00 – 18.00 hodin

Termín pedikúry a masáží
Upozorňujeme zájemce o služby p. Hamplové v oblasti pedikúry a masáží, že
termín těchto služeb pro měsíc listopad je 24. dubna 2008 – čtvrtek.

Termíny svozu komunálního odpadu
14. 04. 2008, 28. 04. 2008 (každé sudé pondělí)
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Pravidelné úterní setkání důchodců Maletína a Javoří se
uskuteční v prostorách poradny na OÚ Maletín v úterý, 08. dubna 2008
ve 13,30 hod. Přijďte si popovídat o časech minulých i budoucích.

!!!!!!!!!!!!!!! OBČANÉ

POZOR !!!!!!!!!!!!!

VAROVÁNÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje zaznamenal v poslední době zvýšený
nárůst počtu požárů od pálení trávy, porostů a klestu. Věnujte prosím této problematice
maximální pozornost a dodržujte zejména tyto hlavní zásady:
1. Je zakázáno rozdělávání ohňů v období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
2. V lesích je celoročně zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně
a tábořit mimo vyhrazená místa.
3. Je rovněž zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně do vzdálenosti 50
m od okraje lesa.
4. Jste-li svědkem vzniku nějaké mimořádné události např. požáru v lese,
plošného vypalování trávy, porostů apod. předejte informaci co nejdříve na
tísňovou linku 150.
5. Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti
křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů. Od hořícího ohně
neodcházejte, zalijte jej vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem
překryjte vrstvou zeminy.
6. Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Jen tak se nebudete vystavovat
porušení zákona o požární ochraně a pokutě až do výše 25.000 Kč.
7. Důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek
před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.
Hasičský záchr. Sbor Olomouc. kraje
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UPOZORNĚNÍ
/Platí pro občany, kteří nesplnily svou občanskou povinnost/

Upozorňujeme občany, že je nutné platit poplatky za odpady za I. pololetí 2008. Výše poplatku pro 1
osobu činí 180,- Kč. Poplatek byl splatný do 31. března 2008.
Poplatky je možno zaplatit přímo v pokladně OÚ Maletín nebo bezhotovostní na účet obce vedený u
KB Zábřeh č. účtu: 8829841/0100. Zde je ovšem nutné uvést variabilní symbol pro identifikaci platby.
Variabilní symbol bude na požádání sdělen v kanceláři účetní obce.

Dále upozorňujeme občany na úhradu poplatku ze psů na rok 2008.
Poplatek byl splatný jednorázově do 31. 3. 2008. Sazba poplatku činí:
1. za psa chovaného v rodinném domku
70,- Kč
2. za druhého a každého dalšího psa
100,- Kč
3. za psa chovaného v domě se 2 a více byty do 6 bytů 100,- Kč
4. za druhého a každého dalšího psa
150,- Kč
5. za psa chovaného v domě se 7 a více byty
6. za druhého a každého dalšího psa

150,- Kč
200,- Kč

7. za psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního,
starobního nebo vdovského důchodu
8. za druhého a každého dalšího psa

50,- Kč
100,- Kč

Rovněž je možno platit do pokladny OÚ nebo bezhotovostně s uvedením příslušného variabilního
symbolu. Včasnou úhradou těchto poplatků se vyhnete dalším možným sankcím

Zdeněk Kříž – starosta obce

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

