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MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ


Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 6.9.2006 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 7, ročník 12, srpen 2006
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 31.8.2006
Zastupitelstvo schválilo:
1. Nadále zůstává v plnění dělení parcel 20/1 7 v k. ú. Nový Maletín, což musí řešit projektant,
případně územní řízení.
2. Rozpočtové opatření č. 5/2006 a 6/2006.
3. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy revokaci usnesení č. 28 ze dne 31. 3. 2005 bod 6/ „ZO
schvaluje“ a usnesení č. 38 ze dne 30. 3. 2006 bod 8/ „ZO schvaluje“. Dále schválilo 7 hlasy
bezúplatný převod pozemků do vlastnictví Krajského úřadu Olomouckého kraje v k. ú. Javoří
u Maletína – přeložka komunikace III. Tř. č. 31519 parcely:
193/1 – část
26 m2 - ostatní plocha
802/2 – část
218 m2 – ostatní plocha
202/1 – část
839 m2 – ostatní plocha
176 m2 – ostatní plocha
82/1 – část
48 – část
600 m2 - ostatní plocha
782/2 – část
142 m2 – orná půda
202/2 – část
448 m2 – orná půda
783 – část
128 m2 – orná půda
49 – část
345 m2 – ostatní plocha
50/2 – část
54 m2 – ostatní plocha
802/3 – část
388 m2 – ostatní plocha
221 – část pozemku PFČR po převodu
595 m2 – ostatní plocha
do vlastnictví obce
Obec Maletín Maletín je jako budoucí dárce a Olomoucký kraj jako budoucí obdarovaný.
Darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku po nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí, jímž bude stavby „Úprava trasy silnice III/31519 v obci Javoří“ kolaudována.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva
do Katastru nemovitostí.
4. Rozdělení částky 5.000,-Kč z rozpočtu obce pro charitativní účely – 3.000,-Kč
pro Charitu Zábřeh a 2.000,-Kč pro Sdružení Neratov.
5. Doplatit mimořádnou splátkou úvěr za plynofikaci ve výši 18 616,-Kč z prostředků
získaných z prodeje bytů.
6. Prodloužení nájemních smluv na dobu určitou u obecních bytů o 6 měsíců.
7. Prodloužení nájemní smlouvy u nájemníků bytů č. 6 Maletín č. 36 a 4 Maletín č. 37
o 6 měsíců.
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8. Péči o nesvéprávného Miroslava Jeglíka pro p. Neumannovou s tím, že 2x ročně obec
uhradí cestovní náklady za provedené návštěvy přímo v Neratově a 1 týden v roce
stráví Miroslav u paní Neumannové v Maletíně na dovolené (dovolenou si Miroslav
hradí sám).
9. Rozdělení částky 6.000,-Kč pro spolky obce Maletín ve výši 1.500,-Kč pro TJ, SDH,
SROM a MS Hubert. Částku daruje LD Háj Maletín.
10. Žádost o dotaci z POV 2007 Olomouckého kraje na dotační titul „obnova místního
rozhlasu“.
11. Realizaci opravy odvodu odpadní vody z komunikace v Javoří na soukromém
pozemku – parcela 36/5 a 40/4.
12. Částku 30 000,-Kč + DPH za zpracování plánu za zajištění pískovcového lomu
Maletín.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. Zvýšení nájemného v souladu se zákonem 107/2006 Sb. v obecních bytech.
2. Termín posledního zasedání zastupitelstva obce v tomto volebním období
na 5. října 2006.
3. Prodej bytu č. 7 Maletín č. 37 i s nájemníkem.
Zastupitelstvo uložilo:
1. Starostce jednání s ing. Antonickým o výši odměny za výkon funkce závodního lomu
v době, kdy lom není v činnosti.
2. Starostce oslovit firmy na zaslání nabídek na instalaci přístrojů na dodávku tepelné energie
na vnitřní tepelná zařízení.
3. Starostce jednání s PF ČR ohledně pozemků p. č. 382 a 2239 v k. ú. Starý Maletín
(u domu č. p. 14).
Zastupitelstvo neschválilo:
1. Požadavek nájemníků bytů na možnost odkoupení užívaných bytů formou měsíčních splátek
a dále neschvaluje změnu pravidel prodeje panelových bytů č. 36 a 37.

Pozvánka na příští zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat

5.10. v 18°°hod. v zasedací místnosti OÚ.
Provoz knihovny a internetu
pondělí
středa

16°° - 18°°
16°° - 18°°
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!!

UPOZORNĚNÍ

!!

Dne 14.září 2006 v obci Maletín a Javoří od 7,30 do 16,30 bude, z důvodu prací na
zařízení vysokého napětí, přerušena dodávka elektrického proudu.
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Na základě upozornění OÚ Nivnice vás varujeme před p. Radomilem Janíčkem,
bytem v obci Nivnice – Hošťátky 276 (kde se nezdržuje), který jezdí po obcích České
republiky a nabízí provádění kamenických prací, k čemuž nemá živnostenské
oprávnění. Vybírá od lidí zálohy, práci provede neodborně nebo vůbec a v obci se již
neukáže.

Služby pro občany
V úterý 26.září 2006 bude možné využít odborných služeb
p. Hany Komárkové v oblasti pedikúry, manikúry a masáží.

Termíny svozu komunálního odpadu
18.9., 2.10., 16.10., 30.10. 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, Bartoš Zdeněk.
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