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Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 30. 6. 2011

Zastupitelstvo schválilo:
1. program dnešního zasedání v etn dopl ujících bod
2. zápis a usnesení ze dne 26. 5. 2011
3. dopln ní lena kontrolního výboru p. Miroslavem Flášarem
4. odm nu neuvoln ného lena p. Miroslava Flášara dle na ízení vlády . 37/2003 Sb.
v aktuálním zn ní s ú inností od 1. 7. 2011
5. rozpo tové opat ení . 3/2011
6. rozpo tový výhled na roky 2011 – 2015
7. prodej pozemku v k. ú. Starý Maletín p. 1431/3 – ást, 1431/4, 1431/7, 1431/8,
1431/9, 1431/10 a 1431/15 a stav. parcely v k. ú. Starý Maletín p. . 315, 316, 317,
318, 319, 325, 323/2, 324/2 pro firmu EKOZIS Záb eh, s. r. o, Na K talt 980/21, I :
41031024. Návrh ceny je 35,- za 1 m2 a pov uje starostu podpisem smlouvy. 40 %
kupní ceny bude uhrazeno p i podpisu smlouvy, zbytek ve dvou splátkách do konce
roku 2011
8. revokaci bodu 9 usnesení „ZO schvaluje“ ze dne 26. 5. 2011 a schvaluje prodej ásti
parcely . 413 po odd lení geometrickým plánem pro manžele Michal ákovi, Maletín
. 24 za cenu 5,- za 1 m2. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.
9. koupi pozemku p. . 477/5 v k. ú. Starý Maletín od Les R s kupní cenou 60,- K za
1 m2a pov uje starostu podpisem smlouvy.
10. dopracování studie v lokalit Nad Rybníkem pro rozd lení jednotlivých parcel na
územní ízení s odhadnutými náklady cca 10.000,- K . Studii dopracuje ing. Ille ze
spole nosti TERRA Záb eh. Do studie bude také zakreslena památka místního
významu „K íž v sadu“.
11. ov ovatelku dnešního zápisu p. A. Nagyvathyovou (za nep ítomného stálého
ov ovatele)
12. výdaje spojené s otev ením d tského h íšt a to ástku 5.000,- K .
Zastupitelstvo vzalo na v domí:
1. slib lena zastupitelstva p. Miroslava Flášara
2. p ipomínku k zápisu ze dne 26. 5. 2011, k bodu 1 – 2
3. informaci o pr b hu konkurzního ízení na místo editele ZŠ a MŠ Maletín. Nový
editel nebyl vybrán, proto od 1. 8. 2011 je vedením školy pov ena Mgr. Pavelková
ze Šumperka
4. zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru ze dne 22. 6. 2011
5. zprávu ing. Posp cha z valné hromady VHS Šumperk ze dne 28. 6. 2011
6. výsledky vzork odebraných na pozemcích obce u letišt v Javo í – uskladn ny kaly
7. diskuzi

Zastupitelstvo uložilo:
1. starostovi další jednání ohledn vypracování kupní smlouvy dle bodu 8) zápisu
2. starostovi další jednání ohledn vypracování kupní smlouvy dle bodu 9) zápisu
3. starostovi jednání s Lesy R o koupi pozemku p. . 477/5 k. ú. Starý Maletín
4. starostovi jednání s ing. Illem o dopracování studie Nad Rybníkem

Pozvánka na p íští zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat ve tvrtek
29. zá í 2011 v 18°°hod. v zasedací místnosti OÚ.

!!!!!!!!!!! UPOZORN NÍ !!!!!!!!!!!
Z d vodu erpání dovolené bude Obecní ú ad ve dnech 8. – 19. 8. 2011 uzav en.

POD KOVÁNÍ
Vážení spoluob ané,
jak jist všichni víte, tak se dne 11 .6. 2011 uskute nil v Moravi anech Den mikroregionu
Mohelnicko. Cht l bych tímto pod kovat všem, kte í reprezentovali obec a již v
kolektivních anebo individuálních sportech.
Sv j velký dík si zaslouží i osazenstvo našeho stánku a všichni ob ané, kte í p isp li
svými výtvory k prezentaci obce.
Ji í Flášar, starosta obce
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Výlet do ZOO Lešná
Dne 4. ervna 2011 se maletínští rodi e s d tmi vypravili na výlet
do p ekrásné zoologické zahrady v Lešné. Akce se po všech stránkách vyda ila, po así
nám p álo. ZOO byla natolik zajímavá a plná atrakcí pro naše d ti, že jsme celý den
strávili tam a plánovanou návšt vu zámku odložili na p íšt
Fotografie z výletu si m žete prohlédnout v naší fotogalerii na

Obec Maletín si Vás dovoluje pozvat na akci

Otev ení d tského h išt v Maletín
a zárove

D tský den
Akce se uskute ní v

sobotu 9. ervence 2011 od 14:00 hodin ve
víceú elovém areálu v Maletín
Pro d ti je p ipraven bohatý doprovodný program, který zorganizovaly místní spolky:

•
•
•
•
•

Myslivecké sdružení Maletín
Spolek rybá obce Maletín
Sdružení dobrovolných hasi Maletín
T lovýchovná jednota Maletín
Maletínské maminky

T šte se na tradi ní mysliveckou stezku, st elbu ze vzduchovky, rybá ské disciplíny, dále si
prohlédnete požární techniku a vyzkoušíte n které hasi ské aktivity. D ti zahrají mí ové hry a d tský
fotbal. Program je p ipraven i pro nejmenší d ti.
Ob erstvení zajišt no !
Pro d ti je p ipraveno ob erstvení zdarma!
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Provoz knihovny a internetu
P es prázdniny je knihovna uzav ena, p ípadní zájemci o internet
mohou v pracovní dobu požádat na Obci o p ístup paní Šoupalovou.

Termín pedikúry a masáží
Upozor ujeme zájemce o služby p. Hamplové v oblasti pedikúry a masáží, že
termín t chto služeb je 14. ervence – tvrtek.

Zprávi ky ze školy a školi ky
Další školní rok utekl jako voda.
Všichni pracovníci maletínské školy i školky p ejí všem krásné léto,
vyda enou dovolenou nebo prázdniny.
D kujeme t m, kte í nám drželi palce.
A na pobavení zve ej ujeme n kolik perli ek ze školních lavic:
Když jsme p ijeli do jeskyní, museli jsme po kat, až p ijde pr vod í.
Instalatér? Není to náhodou ten, co instaluje hry?
Obec, ve které bydlím, se jmenuje panelák.
Náš byt je úchylný. No jako, že se v n m uchýlíte!
Já jsem snad ísloslepej! Já místo dvojky vidím p t!
Naše máma je ženatá.
Jak se ekne anglicky kapesník? Šnuptychl!
Bílý k

je b lásek.

V úloze jsou švestky, jabky a hrušky.
Akvárium musím vy istit, protože by mohlo páchat.

Když jdu po silnici p šky, tak jdu po levé stran .
Já jsem ješt nikdy v život nebyl dosp lej!
Nejlepší maso je prase í ku e.
Roman Šebrle hraje formule.
Babi ka byla víc velká a ona se te ka zmenšuje.
Stvo itel stvo il nejd ív Evu a Vaška. Šmarjá. Vlastn Adama a Evu!
Jesky ky odnesly Smolí ka Pacholí ka a p ekrmovali ho.
Byl jsem u doktorky a m l jsem podez ení na slepáka a na žlutku.
Pane u iteli, existuje zví e hondatra?
Cože, tohle za úkol?! Ale mamka slovní úlohy neumí!!!

Typ na prázdniny
Od 15. – 21. 8. 2011 prob hne VII. ro ník Školy lidových emesel, klubovna 1.
patro MKS Mohelnice. Cena jednotlivých kurz je orienta ní, bude up esn na na míst dle
po tu p ihlášených.
pond lí 15. 8. 2011 Smaltovaný šperk 9 – 13 hod. a 14 - 18 hod. 300 K
(lektor: Ji í Tomanec)
úterý 16. 8. 2011

Tkaní na stavu, kolíkový stav 16 – 21 hod. 300 K
Plst ní plstící jehlou (lektorka Miloslava Vlková)

st eda 17. 8. 2011

Ošatky z papíru 9 – 16 hod. 250 K
(lektorka Milena Strupková)

tvrtek 18. 8. 2011

Pergamano 10 – 14 hod. 200 K
(lektorka Ivana Veneniová)

tvrtek 18. 8. 2011

Mandaly na hedvábí 16 – 19 hod. 200 K
(lektorka So a Janoštíková)

pátek 19. 8. 2011

Enkaustika malování obrazu velikost A4,A3 9.30 – 12 hod. 200 K
(lektorka So a Janoštíková)

pá–ne 19.–21. 8. 2011 Malujeme na hedvábí a pali kovaný šperk 700 K
(lektorka Iva Vanžurová a Anna Halíková), pá 16 hod. – ne 15 hod.
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Termíny svozu komunálního odpadu
pond lí 18. ervence, 1. ,15. a 29. srpna, 12. ,26. zá í 2011
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