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MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ


Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 6.4.2006 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 3, ročník 12, březen 2006
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.3.2006
Zastupitelstvo schválilo:
1. Kontrolu usnesení a zápis ze dne 23. 2. 2006, zůstává v plnění „ZO ukládá“ bod č. 1).
2. Závěrečný účet obce za rok 2005 a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením s výrokem
bez výhrad.
3. Realizaci I. fáze pokrytí střechy pohostinství firmou Michalčák.
4. Cenovou nabídku dveřního domovního zařízení pro panelové domy č. 36 a 37.
5. Rozpočtové opatření č. 2/2006.
6. Požadavek Vodohospodářského zařízení Šumperk na uzavření kupní smlouvy s následnou
kapitalizací pohledávky p.č . 195 a st. 73 v k. ú. Javoří u Maletína.
7. Závěrečný účet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Maletín.
8. Trvalý zábor části parcely 193/1 o výměře 26 m2 v Javoří a dočasný zábor tohoto pozemku
v rozsahu 63 m2 po dobu realizace předmětné stavby. Trvalý zábor části parcely č. 193/
bude po kolaudaci přeložky komunikace bezúplatně převeden do vlastnictví Olomouckého
kraje.
9. Příspěvek pro bezpečnostní zařízení do kostela sv. MIKULÁŠE ve výši 10.000,- Kč pro
Římskokatolickou farnost Maletíně.
10. Vypracování I. poloviny pasportu místních komunikací a prohlídek mostů v obci Maletín
(horní část obce směrem od Javoří) ing. Romanem Králem ze Zábřeha.
11. Navýšení odměn pro neuvolněné zastupitele dle nařízení vlády č. 50/2006, kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., s účinností od 1. března 2006.
12. Vyřazení počítače a tiskárny,( rok pořízení 1996) z majetku obce pro zastaralost a následný
prodej za cenu 3.000,- Kč.
13. Cenu za provedenou službu pro občany – vývoz fekálním vozem (traktor + fekál) ve výši Kč
450,- za jedno použití.
14. Podporu záměru vzniku místní akční skupiny v mikroegionu Mohelnice v rámci přípravy
regionu na využití programu LEADER.
15. Povolení konání motocyklového srazu XII. ročníku Motortour Mohelnice ve dnech 2. – 4.
6. 2006 a ohňostroje při oslavě v délce 9 minut dne 4. 6. 2006 v 0,15 hodin v areálu dětského
tábora Svojanov.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. Zprávu předsedy FV o výsledku průběžné finanční kontroly dne 16. 3. 2006.
2. Výsledky jednání s ÚP Mohelnice na zařazení občanů pro VPP rok 2006.
3. Výsledky jednání o převodu pozemků z vlastnictví PF ČR po schválení územního plánu obce
Maletín.
4. Zprávu o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodu Policie ČR Mohelnice, územní část

http://www.maletin.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=9089&id_org=9089&id=10030&p1=... 20.2.2008

Obec Maletín: Maletínský zpravodaj - 3. Maletínský zpravodaj - březen 2006

Page 2 of 4

Maletín.
5. Zprávu předsedy KV o výsledku kontroly ze dne 27. 3. 2006.
6. Vyhodnocení ankety k rychlostní komunikaci R 35.
7. Konání pracovního zasedání ve středu 5. dubna v 15,00 hodin.
Zastupitelstvo uložilo:
1. Jaroslavu Vojarovi zajištění informací z oblasti pokrývačství pro možnost posouzení nabídek
na pokrytí víceúčelové budovy OÚ Maletín.
2. Starostce jednání s právníky a oslovení Min.zemědělství, zda postup PF ČR při převodu
pozemků na obec je v souladu s platnou legislativou .
3.Starostce vést další jednání s možností odklonění trasy rychlostní komunikace R 35 ve smyslu
schváleného územního plánu obce Maletín.

Pozvánka na příští zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat

27.4.2006 v 18°°hod. v zasedací místnosti OÚ.

Provoz knihovny a internetu
pondělí, středa

16°° - 18°°

Oznámení 
Oznamujeme občanům trvale hlášeným v obci Maletín a Javoří, že v roce 2006 je možno
poplatky za odpad a poplatky ze psů uhradit přímo v pokladně OÚ Maletín.
Důvodem oznámení je skutečnost, že poštovní poplatky jsou vysoké a proto OÚ zvolil tuto
možnost.
OÚ Maletín

Poděkování !
Knihovna obce Maletín děkuje touto cestou panu Františku
Zigalovi za knižní dar -70 ks svazků do místní knihovny.
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Dětský maškarní karneval
V sobotu 25.3.2006 se uskutečnil v kulturním domě v Maletíně
Dětský maškarní karneval. I když venku bylo pochmurné počasí,sešlo se zde
mnoho dětí.
Děti převlečeni za různé pohádkové bytosti,plnily různé soutěže za které
dostávaly pamlsky a cukrátka.
Na tento maškarní rej finančně přispěli: pan Bronislav Mlčůch,
pan
Nátěsta Martin a paní Barbora Neumannová,za což jim mnohokrát
děkujeme !!!

Termíny svozu komunálního odpadu
17.4.,1.5.,15.5. 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.

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

Upozornění obyvatelstva !!!
Městský úřad Mohelnice,odbor životního prostředí
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upozorňuje,že v období od 4.4.2006 do 14.4.2006 bude na
území celého Olomouckého kraje prováděna plošná

vakcinace lišek proti vzteklině !
Vakcinace bude provedena leteckým kladením
návnad.Návnada je přibližně velikosti krabičky od zápalek
s kapslí z plastu a hliníku.Vakcínu je možno považovat za
neškodnou pro člověka i živočichy.
Aby provedení akce bylo úspěšné,je nutné v daném období
nevstupovat (občané a psi) do míst s návnadami a ani se jich
nedotýkat (hlavně děti).
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