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MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
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Číslo 9, ročník 23. listopadu 2006
Na základě výsledků voleb do Zastupitelstva obce Maletín, které se konaly ve
dnech 20. až 21. října 2006 občané Maletína zvolili ze svých řad Zastupitelstvo
obce Maletín v tomto složení:
Bezděková Milada, Kříž Zdeněk, Kvasničák Zdenek, Pagáč Pavel, Pekárková
Ivana, Ing. Pospěch Petr, Svozil Jiří, Vojar Jaroslav a Ing. Zigal Petr.
Usnesením Zastupitelstva obce Maletín z ustavující schůze konané dne
30. října 2006 zvolili zastupitelé tajným hlasováním nové vedení obce:
Zdeněk Kříž – starosta
Ing. Pospěch Petr – místostarosta
s tím, že výkon funkce starosty bude jako funkce uvolněná a výkon místostarosty
bude funkcí neuvolněnou.
Současně pověřili tyto dva zastupitele zodpovědnými vydávat a schvalovat dispozice
s rozpočtovými prostředky a užívání soukromého vozidla ke služebním účelům.

Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.11.2006

Zastupitelstvo schválilo:
1. kontrolu usnesení a zápis ze dne 30. 10. 2006
2. zapisovatelku p. Danu Šoupalovou a 2 stálé ověřovatele zápisu p. Jaroslava
Vojara a Ivanu Pekárkovou
3. jednací řád zastupitelstva obce Maletín
4. navýšení rozpočtu školy ve výši 38 800,- Kč na internet ve škole za období
leden – prosinec 2006
5. složení kontrolního výboru – předseda p. Jaroslav Vojar, členové Jiří Svozil,
Ivana Pekárková
6. komisi SPOZ s předsedkyní p. Miladou Bezděkovou
7. stavební komisi s předsedou ing. Pospěchem, členy Zdeňkem Křížem a Ivana
Pekárkovou
8. krizový výbor – členové: starosta, místostarosta a starosta hasičů
9. složení redakční rady – p. Barbora Neumannová, Ivana Pekárková
10. měsíční odměny zastupitelů dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění
s účinností od 16. listopadu a dále , že odměna náleží při účasti na asedání či
jiné akci pořádané obcí Maletín
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11.výše odměny: místostarosta
10 570,- Kč
předseda výboru
1 080,- Kč
člen výboru
830,- Kč
člen zastupitelstva
360,- Kč
11. inventurní komisi ve složení:
předseda ing. Pospěch
členové: ing. Zigal, Jaroslav Vojar
12. stanovení limitu mobilního telefonu z prostředků obce pro starostu a
místostarostu ve výši:
paušální poplatek + pevná částka ve výši 300,- Kč pro starostu i místostarostu
13. rozpočtové opatření č. 9/2006
14. operační plán zimní údržby místních komunikací
15. doplacení rozdílu z prostředků obce mezi přijatou dotací z ministerstva
životního prostředí a skutečnými náklady – finanční náklad Kč 40 965,-.
16. stálého zástupce obce na jednání členské schůze LD Háj Maletín a to ing.
Zigala Petra
zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. fyzické předání ženijního úkrytu v k. ú. Javoří u Maletína od Ministerstva
obrany ČR dle již dříve schválené darovací smlouvy
2. navýšení nákladů na dopravu od LD Háj Maletín
3. zápis z dílčího auditu hospodaření obce ze dne 19. 10. 2006 provedené
Krajským úřadem Olomouckého kraje
4. předložený návrh projektu opravy komunikace kolem MŠ k bytovkám č. 34 a
35
5. dopracování projektu bezdrátového informačního systému v obci
6. rezignaci člena zastupitelstva p. Zdeňka Kvasničáka
zastupitelstvo neschválilo:
1. složení finančního výboru
2. organizační řád obce článek 13
3. navržený počet míst na veřejně prospěšné práce v obci v roce 2007
zastupitelstvo uložilo:
1. starostovi a místostarostovi připravit návrh složení finančního výboru
2. starostovi jednání s úřadem práce ohledně výše dotace a počtu míst na
veřejně prospěšné práce v roce 2007
3. starostovi a místostarostovi dopracovat vyznačení grafické části zimní údržby
místních komunikací do mapy obce v pořadí podle důležitosti a uveřejnit
prostřednictvím zpravodaje
4. místostarostovi jednání s projektantem ing. Illem ohledně změny vedení
komunikace kolem MŠ dle připomínek zastupitelů a vyčíslení hrubého
propočtu nákladů přeložení sítí
5. starostovi jednání s firmou Tomáš Mikula – EL-MIK Valašské Meziříčí ohledně
vypracování projektu bezdrátového přenosu
6. řediteli školy návrh využití internetu ve škole i pro žáky obce Maletín, kteří
navštěvují jiné základní školy.


Provoz knihovny a internetu
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16°° - 18°°
16°° - 18°°

O z n á me n í
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk dne 14. 11.2006
oznámila změnu sazeb vodného a stočného.
Od 1. ledna 2007 platí tyto ceny:
A) voda pitná dodávaná přímým odběratelům - vodné
(domácnostem a ost. odběratelé) - 23,60 Kč + 5%DPH, tj. 24,78 Kč/m3
B) voda odpadní odváděná – stočné:
(z domácností a od ost.odběratlů) – 23,00 Kč + 5% DPH, tj. 24,15 Kč/m3

Poděkování
Děkuji všem spoluobčanům Maletína za účast v komunálních volbách a zejména těm,
kteří mě svojí volbou podpořili v kandidatůře do místního zastupitelstva.
Slibuji, že udělám vše, abych nezklamala Vaši důvěru v demokratické a morální
hodnoty naší společnosti
Milada B e z d ě k o v á

Vážení občané maletínští,
oslovuji Vás touto cestou již jako člen redakční rady, abych těm, kteří jsou neznalí
v této oblasti, ozřejmila tak triviální věc, jako je psaní adresy na obálky
dopisů a jejich řádné doručování.
Přiměla mně k tomu skutečnost, která zvířila hladinu obecného mínění a to
z doby, kdy jsem byla pověřena vedením OÚ Maletín do ustavující schůze ZO Maletín.
Na OÚ Maletín byly doručeny dva dopisy, které nesly v záhlaví adresu Obecní
úřad Maletín a dále bylo uvedeno jméno osoby fyzické, která s činností OÚ vůbec
nesouvisí. Podle všech platných předpisů a legislativy, je písemnost, která nese jako
první adresu úřadu, firmy nebo instituce, považována za písemnost úřední. Na
podatelně musí být otevřena a řádně zapsána do podacího deníku, který slouží ke
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kontrole došlé korespondence. K tomuto zápisu je také nutné uvést: kdo písemnost
převzal, zpracoval, kdy byla vyřízena
a jak byla archivována. Jak z uvedeného vyplývá - nebyly porušeny žádné úřední
předpisy, zákony , či listovní tajemství. Šlo pouze o skutečnost, že ten,
kdo byl odesilatel těchto dvou dopisů, měl užít adresu osoby fyzické, případně
její jméno měl uvést jako první údaj adresy.
Nikdy by mně nenapadlo, že takovou základní informaci, kterou se učí děti na
základních školách,je nutné objasňovat v místním tisku s tím, aby se předešlo
dalšímu osočování a zpochybňování provedené transakce.
B. V. Neumannová

Termíny svozu komunálního odpadu
27. 11., 11. 12., 25. 12.2006 (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.
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