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MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ


Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 20.12.2006 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 10, ročník 12, prosinec 2006
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 14.12.2006
Zastupitelstvo schválilo:
1. Kontrolu usnesení a zápis ze dne 16.11.2006, p. Pagáč vznesl námitku k zápisu, že jeho
příspěvek nebyl zapracován do zápisu – dokladováno zapisovatelkou a zápisem ze dne 16.
11. 2006, že je zde odkaz.
2. Doplnění kontrolního výboru 1 členkou, p. Aloisií Nagyvathyovou.
3. Výši peněžitého plnění fyzickým osobám, kteří nejsou členy zastupitelstva a jsou členy
jednotlivých výborů, částku 200,- Kč za 1 zasedání.
4. Finanční výbor ve složení: předsedkyně Ivana Pekárková, členové, ing. Zigal, Jana Čepová.
5. Organizační řád obce Maletín.
6. Grafické znázornění zimní údržby místních komunikací, které je k nahlédnutí
na Obecním úřadě v zasedací místnosti.
7. Rozpočtové provizorium na rok 2007 ve výši 1/12 příjmů a výdajů rozpočtu r. 2006.
8. Rozpočtové opatření č. 10/2006.
9. Pověření starosty, aby mohl provést rozpočtové opatření na platby za prodej bytů, které obec
očekává do konce prosince 2006 v rozsahu navrženém v rozpočtovém opatření č. 10/2006.
10. Rozpracování varianty A1 až do územního řízení opravy komunikace kolem mateřské školy.
Zajistí ing. Ille na základě smlouvy o dílo.
11. Převod pozemků parcela č. 2245/2, 423/1 a 2244 v k. ú. Starý Maletín z majetku
PF ČR do majetku obce.
12. Převod části pozemku parcela č. 421 po oddělení geometrickým plánem
od současných majitelů do vlastnictví obce.
13. Dohodu o partnerství a podpoře mezi obcí Maletín a DRKOŠ INTERIERY s. r. o. Loštice.
14. Navýšení příspěvku na 1 obyvatele do Svazku obcí Mirkoregionu Mohelnicko
na částku 10,- Kč na 1 obyvatele.
15. Počet míst na veřejně prospěšné práce v obci v roce 2007 v počtu 1 – 7 s tím, že konkrétní
počet bude upřesněn podle potřeb obce a finančních prostředků obce.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. Rezignaci Ivany Pekárkové na členku Kontrolního výboru obce.
2. Složení slibu p. Čepové dle § 69 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění.
3. Zprávu starosty o bezdrátovém informačním systému v obci.
4. Žádost MěÚ Mohlenice o předání dat technické infrastruktury pro územně analytické
podklady ve správním řízení Mohelnice.
Zastupitelstvo neschválilo:
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1. Zpřístupnění počítačové učebny internetu ve škole.
Zastupitelstvo uložilo:
1. Starostovi uzavření smlouvy s Úřadem práce Šumperk na veřejně prospěšné práce v roce
2007.
2. Starostovi a místostarostovi pokračovat ve schválené variantě opravy komunikace kolem
MŠ.
3. Redakční radě uveřejnit ve zpravodaji upoutávku zpřístupnění internetu pro veřejnost i mimo
hodiny, které provozuje knihovna.

Pozvánka na příští zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat

25.1.2007 v 18°°hod. v zasedací místnosti OÚ.


Provoz knihovny a internetu
pondělí
středa

16°° - 18°°
16°° - 18°°

V dopoledních hodinách je možná návštěva internetu podle pracovních hodin OÚ Maletín a
za stejných cen, které jsou vyvěšeny v místnosti s internetem.

!!!!!

UPOZORNĚNÍ

!!!!!

Obecní úřad v době od 27.12 do 29.12.2006 bude uzavřen z důvodu čerpání řádné
dovolené. Současně bude uzavřena knihovna a internet.

Služby pro občany
V úterý 1. února 2006 bude možné využít odborných služeb
p. Hany Komárkové v oblasti pedikúry, manikúry a masáží.

Národní program počítačové gramotnosti
Firma ASI s.r.o. připravila nabídku školení pro začátečníky:
- základy práce na počítači
- internet
- mikrosoft Word
- email
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V rozsahu 6 hodin, za cenu 700,-Kč. Minimální účast na jednom kurzu je 6 uchazečů.
V případě naplnění tohoto počtu může školení proběhnout v prostorách Obecního
úřadu.
Zájemci se mohou hlásit na OÚ Maletín a ostatní dotazy zodpoví
583 401 841
604 5...
Mgr. Jaromír Filip na tel. č.:
, mobil:
.

Vzkaz pro maletínský dorost od starosty Obce Maletína
Je dobře, že jste se přihlásili, ale je zapotřebí vystoupit z anonymity a přihlásit se k žádosti
(stačí 1 osoba pro první jednání) a to kdykoliv a kdekoliv, ale hlavně co nejdříve.
U dorostu patnáctiletých a víceletých se předpokládá, že se již z převážné části podílí na organizaci a
pořádání zájmové činnosti (diskotéky). K výčtu na pořádaných akcích a zábav
v Maletíně se OÚ nepodílí organizačně, tj. věcí pořádajících spolků a sdružení v obci.
OÚ může poskytnout prostory a zajistit určité služby.
Ale vše má svá pravidla (některá ze zákona), která se musí dodržovat. Je to jak ze strany
pořadatele (účastníků, odpovědné osoby), tak ze strany OÚ, který poskytuje již zmíněné prostory,
vybavení a služby.
To bude dále vysvětleno na jednání s Vámi. Kde je OÚ v Maletíně a kde bydlím – víte.
Těším se na další spolupráci.
V Maletíně 8. 12. 2006

Zdeněk Kříž – starosta Obce Maletín

Vzpomínka
Dne 29.12.2006 by oslavil svá třicáté narozeniny náš milovaný syn, bratr, strýc
a švagr
František Sitta.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
rodina Sittova

Ze života školy a školky
Jak už to bývá, byl závěr kalendářního roku pro školu i školku dosti rušný. Kromě
každodenního učení a práce čekalo (a ještě čekat bude) na děti i dospěláky lecjaké překvapení.
Na začátku tohoto měsíce se v MŠ nejedné dušičce ulevilo, že čert zůstal společně s Mikulášem jen
při nadělování a žádný z hříšníků nebyl odnesen do pekla. Na konci vydařeného odpoledne vypadali
nakonec všichni spokojeně.
Starší děti v ZŠ prožívají již od září rušný a soutěživý indiánský rok. Před nedávnem ale bojovné
kmeny spojily své síly a připravily pro své rodiče i další hosty pohádku o indiánském chlapci
jménem Vihio. Zahrají ji ve škole v rámci vánoční besídky ve čtvrtek 21.12.206.
Začátek bude přesně v 15, 27 indiánského času!!!
Srdečně jsou zváni nejen rodiče!!!
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Pracovníci ZŠ a MŠ zároveň přejí všem občanům Maletína hezké klidné svátky a stálé zdraví
po celý příští rok!!!

Termíny svozu komunálního odpadu
25.12.2006, 8.1., 22.1.2007 (každé sudé pondělí)
Upozorňujeme občany na stále platící třídění odpadů podle druhů
( porcelán rozhodně nepatří do plastů apod., jak bylo možné vidět
po minulém Silvestru ).

Maletínský zpravodaj vydává Obecní úřad Maletín, redakční uzávěrka je do čtyř dnů po
posledním zasedání.
Příspěvky do zpravodaje je možno předat členům redakční rady nebo na OÚ, za jejich
obsah ručí přispěvatel.
Redakční rada: Ivana Pekárková, V.B. Neumannová.

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