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MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ


Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 7. 02. 2007 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 1, ročník 13, leden 2007
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 31. ledna 2007




Zastupitelstvo schválilo:
1. kontrolu usnesení a zápis ze dne 14. 12. 2006, k bodu 10 „ZO schvaluje“ – rozpracování
varianty A1 opravy místní komunikace kolem MŠ – bude předmětem jednání dne 31. 1. 2007
2. návrh rozpočtu na rok 2007 v příjmech +4 311 tis. Kč, ve výdajích -5 153 tis. Kč, ve
financování +842 tis. Kč
3. odměny pro zastupitele s platností od 1. ledna 2007 dle nařízení vlády č. 614/2006, který se
mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. následovně:
místostarosta:
11 650,- Kč
předsedové výborů, komisí
1 200,- Kč
členové výborů
910,- Kč
členové zastupitelstva
400,- Kč
4. zprávu o provedené inventarizaci majetku obce k datu 31. 12. 2006
5. revokaci usnesení č. 3 ze dne 14.12.2006 bod 10 „ZO schvaluje“
6. opravu místní komunikace kolem MŠ k družstevním bytovkám – varianta v anketě označená
písmenem A
7. zásady kontrolní činnosti výborů zastupitelstva včetně pracovní náplně
8. dodatek č. 1 k jednacímu řádu – pravidla pro prodej pozemků v majetku obce pro účel
výstavby rodinného domu
9. plán činnosti finančního výboru
10. plán činnosti kontrolního výboru
11. delegování na valnou hromadu HS Maletín a HS Krchleby a to p. Vojara Jaroslava
12. převod částky Kč 130 857 – daň z převodu nemovitostí při prodeji bytů v panelových
domech z účtu, kde jsou soustředěny příjmy za prodej bytů, na základní běžný účet


Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. nabídku místostarosty na podporu a poradenství v přípravě pokladů pro územní souhlas,
nabídku provedení studie – vyčíslení nákladů oprav ve formě zprávy, nabídku provedení
studie na rekonstrukci areálu TJ a jeho využití
2. provedenou veřejnosprávní kontrolu dne 20. 12. 2006 v příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Maletín
3. zahájení prací na přeložce silnice III. třídy v Javoří
4. uzavření smlouvy s ing. Atonickým na vypracování žádosti o povolení činnosti prováděné
hornickým způsobem a uzavření smlouvy o výkonu funkce závodního lomu
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5. podání žádosti obce na dotaci na obnovu obecního rozhlasu z programu POV 2007
6. ukončení prodeje bytových jednotek v panelových domech č. 36 a 37
7. změnu stavebního zákona týkající se ohlašování drobných staveb – od 1. ledna 2007 se jedná
o územní souhlas a občané budou toto podávat na MěÚ Mohelnice
8. nabídku na užší spolupráci MěÚ Mohelnice odbor dopravy a obce Maletín při výměně
řidičských průkazů typu 1, 2, 3
9. předání zařízení „Kapsch“ pro mýtné 2007 pro požární auto obce
10. konání dražby majetku p. Jeřábka – dlužníka obce Maletín
11. odstranění a okleštění stromoví na pozemcích obce ohrožující venkovní vedení elektřiny
firmou Petr Hanák, Zvole – smluvního zástupce energetické společnosti
12. informaci starosty o místních komunikacích, kdy obec není vlastníkem pozemku pod
komunikací a vlastník nesmí komunikaci zahradit nebo znemožnit průjezd
13. setkání důchodců s představiteli obce dne 10. března 2007
14. navýšení částky za dárkové balíčky včetně květin v ceně 400,- Kč


Zastupitelstvo uložilo:
1. starostovi zjištění bližších podmínek členství obce Maletín ve Svazu měst a obcí
2. redakční radě uveřejnit ve zpravodaji nabídku sběru žádostí o výměnu řídičských průkazů na
OÚ po dohodě s pracovníky MěÚ Mohelnice, odbor dopravy

Pozvánka na příští zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat
1.března v 18°°hod. v zasedací místnosti OÚ.
Provoz knihovny a internetu
Pondělí a středa:

16.00 – 18.00 hodin

Služby pro občany
Ve čtvrtek 15. března 2007 bude možné využít odborných služeb
p. Hany Hamplové v oblasti pedikúry, manikúry a
masáží.
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Informace pro občany
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Výměna řidičských průkazů
V souvislosti s končící platností 3 typů řidičských průkazů k 31. 12. 2007, Městský
úřad v Mohelnici, odbor dopravy, nám. Svobody 1, nabízí občanům
Obce Maletín možnost převzetí žádostí o vydání nového ŘP přímo na OÚ
Maletín. Zájemci o vydání nového ŘP se mohou hlásit na OÚ Maletín do

31. března 2007.
Obecní úřad pak ve spolupráci s odborem dopravy v Mohelnici zajistí
termín převzetí těchto žádostí na OÚ Maletín přímo od občanů, pracovníky
odboru dopravy. Tento dohodnutý termín bude sdělen
každému zájemci individuálně.

Při výměně ŘP jsou občané povinni předložit : občanský
průkaz, řidičský průkaz a 1 fotografii (45mm x 35mm).
Pracovníci odboru dopravy zpracují do měsíce příslušnou výměnu ŘP
a po tomto termínu si žadatelé mohou nový ŘP vyzvednout na MěÚ
Mohlenice, odbor dopravy. V rámci zákonné výměny je provedení výměny bez
správních poplatků.

Placení poplatků za odpady a psy
Upozorňuji občany trvale hlášené v obci Maletín a Javoří, že v roce 2007
je možno poplatky za odpad a poplatky za psy uhradit přímo v pokladně
0Ú Maletín.
Důvodem je skutečnost, že poštovní poplatky jsou vysoké a proto OÚ zvolil
tuto možnost.
Zdeněk K ř í ž, starosta obce Maletín

-3-

Setkávání důchodců
Každé druhé úterý v měsíci od 13,30 hod. v poradně OÚ Maletín se koná setkání
všech důchodců, účast je dobrovolná.
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Odstranění a okleštění stromoví ohrožující venkovní elektrické
vedení
Ve smyslu energetického zákona č. 458/2000 Sb. je povinen každý vlastník pozemku,
na kterém se dřeviny nacházejí a ohrožují provoz venkovního el.
vedení, provést jejich odstranění nebo okleštění. A to v termínu – únor 2007 .
Pokud tak neučiní vlastník, provede odstranění a okleštění dřevin firma Petr
Hanák ze Zvole, která je smluvní firmou Energetiky.

Termíny svozu komunálního odpadu
19. 2., 5. 3. 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, Bartoš Zdeněk.

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