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Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 15. 9. 2011

Zastupitelstvo schválilo:
1. program dnešního zasedání v etn dopl ujících bod
2. zápis a usnesení ze dne 30. 6. 2011
3. jednací ád finan ního výboru
4. rozpo tové opat ení . 4/2011
5. zám r prodeje ásti pozemku p. . 2196/14 v k. ú. Starý Maletín
6. dodatek . 1 k dohod o vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných
prací a poskytnutí p ísp vku . SUA-V-10/2011 ze dne 14. 3. 2011 a dohody
s pracovníky na ve ejn prosp šné práce o prodloužení pracovní smlouvy na dobu
ur itou s platností do 31. 10. 2011
7. výpov výhradní smlouvy o zprost edkování s firmou LIVYNE s. r. o. Skali ka
1763/52, Záb eh dle bodu 8 zápisu
8. dohodu o realizaci úpravy bytu mezi nájemcem bytu . 1 Maletín . 226 a obcí Maletín
a pov uje starostu obce podpisem dohody
9. pokácení strom dle povolení a doporu ení Agentury ochrany p írody Olomouc
10. ástku ve výši 30 – 50 tis. K na pokácení strom dle p edb žného návrhu
11. cenu 250,- K za metr pro prodej d eva pro zájemce dle bodu 10 zápisu
12. podání žádosti na akci „Oprava místní komunikace Maletín – Svojanov“ v rámci
fond EU, plynoucího z Programu rozvoje venkova, opat ení III.2.1.2. ob anská
vybavenost a služby
13. smlouvu o poskytování konzultací a zpracování žádosti o dota ní pomoc z EU mezi
spole ností Roman Chmelík, Pražská 170/1, 566 01 Vysoké Mýto zastoupenou Petrem
Pelikánem, projektovým manažerem a pov uje starostu podpisem smlouvy
14. zpracování projektové dokumentace na akci „Oprava místní komunikace Maletín –
Svojanov“ ing. Illem, Záb eh na cenu 7.000,- K a pov uje starostu podpisem
smlouvy podání žádosti z programu rozvoje venkova na akci „Rekonstrukce ZŠ“
15. smlouvu o dílo s Evou opanovou, Mírov 116, zastoupenou ing. PavlouVohralíkovou
16. poskytnutí p ísp vku na nákup žákovských lavic a židlí, keramické tabule v celkovém
nákladu cca 45.000,- K . Ostatní požadavky lze uspokojit v p ípad volných
finan ních prost edk v rozpo tu obce Maletín
17. rozší ení pojistné smlouvy na víceú elový areál a d tské h išt dle p edloženého
návrhu pojiš ovny Kooperativy a. s. a pov uje starostu podpisem smlouvy
18. p erozd lení ástky na vypracování projektové dokumentace – komunikace Nový
Maletín dle bodu 16 ostatní) zápisu
19. dodatek . 2 ke smlouv o dílo . 2010/09 s firmou Renostav s. r. o. Brno, U Svitavy
1077/2, 618 00 Brno, I : 15502929 a pov uje starostu podpisem dodatku. Podpis
dodatku je možné u init po písemném potvrzení získání finan ních prost edk

z dotace od jeho poskytovatele a dále po dopln ní termínu zahájení stavby - vázaného
na potvrzení o získání dotace.
20. dodatek . 3 ke smlouv o dílo . 2010/09 s firmou Renostav s. r. o. Brno, U Svitavy
1077/2, 618 00 Brno, I : 15502929 a pov uje starostu podpisem dodatku. Podpis
dodatku je možné u init po písemném potvrzení získání finan ních prost edk
z dotace od jeho poskytovatele a dále po dopln ní termínu zahájení stavby - vázaného
na potvrzení o získání dotace.
21. uvoln ní ástky 579.344,- K v etn DPH z rozpo tové rezervy jako podíl vlastních
prost edk na akci „Obecní ú ad Maletín – stavební úpravy“
Zastupitelstvo vzalo na v domí:
1. zprávu finan ního výboru o provedené kontrole ze dne 8. 9. 2011 a vyjád ení starosty
ke zpráv
Zastupitelstvo uložilo:
1. starostovi vypov zení smlouvy s firmou LIVYNE Skali ka 1763/52 Záb eh
2. starostovi dohlížet na realizaci dohody o zabudování st ešního okna dle bodu 9 zápisu
3. starostovi koordinovat prodej d eva zájemc m dle bodu 10 zápisu
4. místostarostovi a starostovi další kroky v realizaci podání žádosti na „Opravu místní
komunikace Maletín - Svojanov“. Zástupcem obce pro úkony k zajišt ní dotace bude
starosta.
5. místostarostovi a starostovi další kroky v realizaci podání žádosti na akce
„Rekonstrukce ZŠ“. Zástupcem obce pro úkony k zajišt ní dotace bude starosta.
6. místostarostovi a starostovi další kroky v realizaci akce „Obecní ú ad Maletín –
stavební úpravy“ . Zástupcem obce pro úkony k zajišt ní dotace bude starosta.
Zastupitelstvo neschválilo:
1. žádost TJ Maletín ohledn praní dres pro žákovské mužstvo

Termín p íštího zasedání zastupitelstva obce
bude vyv šen na ú ední desce OÚ a na internetových stránkách obce.

UPOZORN

NÍ

Upozor ujeme ob any, že je možno platit poplatky za odpady za II. pololetí 2011.
Výše poplatku pro 1 osobu iní 200,- K . Poplatek je splatný do 30. zá í 2011.
Poplatky je možno zaplatit p ímo v pokladn OÚ Maletín nebo bezhotovostní na ú et obce
vedený u KB Záb eh . ú tu: 8829841/0100. Zde je ovšem nutné uvést variabilní symbol pro
identifikaci platby. Variabilní symbol bude na požádání sd len v kancelá i ú etní obce.

Provoz knihovny a internetu

Pond lí a st eda:

16.00 – 18.00 hodin

Ro ní lenský poplatek iní - pro d ti, studenty a d chodce
- pro dosp lé
Práce na internetu :
- d ti za 0,5 hod.
- d ti za 1 hod.
- dosp lí za 1 hod.
Tisk z internetu ernobílý: - 1 stránka

10 K
20 K
5K
10 K
30 K
3K

SVOZ NEBEZPE NÉHO ODPADU,
ELEKTROZA ÍZENÍ A STARÉHO ŽELEZA

Obec Maletín ve dnech od 10. 10. až do 14 . 10. 2011 bude
provád t svoz uvedeného odpadu z domácností na sb rné místo p ed odvozem k jeho
likvidaci. Ob ané mohou v ur ené dny tento odpad dát na místo p ed d m, kde jej bude
možno bez problému naložit a odvézt. Uložení provád jte a zabezpe te tak, aby nedošlo
k úniku tekoucích látek (oleje, barvy, autobaterie) a rozfoukání odpadu v trem po okolí.
Svoz a uložení na sb rném míst budou ídit pracovníci obce Maletín, proto je nutné se
ídit jejich pokyny. Nesmí se svážet a ukládat odpad na sb rné místo bez jejich v domí.
Odvoz k likvidaci odpadu m že provést jen svozová firma „EKO-UNIMED“ Medlov,
se kterou má obec Maletín uzav enu smlouvu. Jiná firma nebo soukromá osoba odvoz
provád t nesmí !

Elektroza ízení (ledni ky, mrazáky, pra ky, televize, rádia, po íta e, mob. telefony
a pod.) odebere od obce svozová firma EKO-UNIMED zdarma za p edpokladu, že toto
elektroza ízení bude kompletní. Jinak toto za ízení bude hodnoceno jako nebezpe ný odpad
a obci bude ú tován poplatek za jeho likvidaci, který se následn p evede i na ob ana, který
tento odpad zp sobil.

Termíny svozu komunálního odpadu
pond lí 26. zá í, 10., 24. íjna 2011

Vážení a milí ob ané, srde n Vás zveme na seminá e, které prob hnou v
V NAŠÍ OBCI MALETÍN

1)
Rozhodl jsem se – NEKOU ÍT
- seminá bude zahájen dne 10. íjna v 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Maletín .
P ti ve erním setkáním Vás bude provázet
lektor ob anského sdružení ŽIVOT A ZDRAVÍ ThB. Jan Bucha
Vstup je zcela ZDARMA.
2)
------UM NÍ JAK ZVLÁDAT STRES------ Navazující seminá zam ený na zlepšení životního stylu a kvality života.
a) u í zvládat pracovní stres……
b) vede k p í in stresových stav …
c) pomáhá zvládat složité životní situace…
atd…
Termíny sch zek: 18. íjna
15. Listopadu
25. íjna
22. listopadu
1. listopadu
29. listopadu
8. listopadu
6. prosince
A to vždy v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Maletín . Kurz je možné navštívit i
v pr b hu seminá e, kterýkoliv vyhovující datum.
3)

---------Worship-Letovice-------Termín: SOBOTA – 26. listopadu v 18:00 hod. v obecním kulturním sále

Koncert p veckého sboru, který p ijede do naší obce se svým programem a všechny Vás
srde n zveme k poslechu písní.
WWW.WORSHIP-LETOVICE.CZ
Bližší informace na tel: 773 580830 – Martina Nehybová

Maletínský zpravodaj vydává Obecní ú ad Maletín, redak ní uzáv rka je do konce p edchozího m síce.
P ísp vky do zpravodaje je možno p edat len m redak ní rady nebo na OÚ, za jejich obsah ru í p isp vatel.
Redak ní rada: Pekárková Ivana, Mgr. Jan íha.

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

