Výsledky projednání z 23. řádného zasedání zastupitelstva obce Maletín konaného dne
22. 2. 2021 v zasedací místnosti OÚ Maletín v 16:00 hodin
Přítomno: 9 členů
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program zasedání ze dne 22. 2. 2021 včetně doplnění,
2. rozpočet obce na rok 2021 ve výši celkové zdroje 9.917.659,00 Kč, celkové výdaje
rozpočtu ve výši 9.917.659,00 Kč, z toho běžné výdaje ve výši 8.054.659,00 Kč,
kapitálové výdaje 1.663.000,00 Kč,
3. závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy č. 1 materiálu „Návrh rozpočtu“ včetně
připomínek,
4. příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Maletín, Maletín č.
94,
5. rozpočet a čerpání sociálního fondu obce Maletín pro rok 2021,
6. neinvestiční příspěvek pro spolky obce SROM Maletín, MS Hubert Maletín, TJ
Maletín včetně vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
7. veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Maletín a Jednota, spotřební družstvo Zábřeh,
Masarykovo náměstí č. p. 45/5, Zábřeh, IČ: 0032433 na zajištění potravinové
obslužnosti v malé obce ve výši 96.000 Kč, v případě neposkytnutí dotace
z Olomouckého kraje ve výši 48.000 Kč, sjednává se dotace ve výši 48.000 Kč,
8. dodatek č. 1 k příkazní smlouvě mezi obcí Maletín a Marií Paděrovou, Dukelská 1240,
790 01 Jeseník, IČ: 880 54 446, kdy se mění doba uzavření smlouvy a to na dobu
neurčitou. Zastupitelé pověřují starostu podpisem dodatku smlouvy,
9. příkazní smlouvu mezi obcí Maletín a Jiřím Štýbnarem, Čajkovského 86/3, 779 00
Olomouc, IČ: 180 65 597 za výkon činnosti koordinátora na stavbě „Výstavba
chodníku v obci Maletín“ s odměnou 7.500 Kč měsíčně. Odměna bude pouze
v měsících, kdy budou probíhat stavební práce. Zastupitelé pověřují starostu podpisem
smlouvy,
10. cenovou nabídku na technický dozor ing. Zdeňka Vitáska, U tenisu 2625/1, 787 01
Šumperk, IČ: 039 38 760 ve výši 49.610 Kč s DPH a pověřují starostu podpisem
smlouvy nebo objednávky (dle požadavku ze SFDI),
11. pravidla pro prodej pozemků v majetku obce Maletín pro účel výstavby rodinných –
lokality tak jak byly předneseny,
12. prodej pozemku parcela č. 1251/9 k.ú. Starý Maletín o výměře 1.546 m2 k. ú. Starý
Maletín za účelem výstavby rodinného domu dle Pravidel pro prodej pozemků pro
účel výstavby rodinných domů, způsob první – princip odloženého vlastnictví
v evidenci katastrálního úřadu. Žadatelem je L. B. Prodejní cena je 10 Kč za 1 m2,
zastupitelé pověřují starostu podpisem smlouvy,
13. prodej části pozemku parcela č. 154/3 k.ú. Starý Maletín pro manžele Ch. za cenu 170
Kč za 1 m2 bez DPH. Výměra bude upřesněna geometrickým plánem, dále schvalují
prodej studny na pozemku p. č. 154/3 v k. ú. Starý Maletín pro manžele Ch. za cenu
1 500 Kč bez DPH za 1 m hloubky, přičemž hloubka studny je 5 m dle grafu laboratoře
z Olomouce. Dále pověřují starostu podpisem smlouvy,
14. vyzvat zájemce k předložení cenové nabídky na odkup pozemku parcela č. 484/8 k. ú.
Starý Maletín, cena musí být vyšší než cena vyhlášená záměrem prodeje dne 17. 12.
2020,
15. změnu nájemní smlouvy mezi obcí Maletín a současným nájemcem nebytových prostor
restaurace a přilehlých skladových prostor v budově č. p. 21 Starý Maletín ze dne 14. 3.
1991 spočívající s dočasném snížením nájmu na 0 Kč od data 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021.
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Změna bude zpracována formou dodatku. Zastupitelé pověřují starostu podpisem
dodatku,
16. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu,
17. celkový počet pracovníků na veřejně prospěšné práce v obci v roce 2021 a v počtu 4,
18. dodatek č. 7 – doplnění strategického plánu „Programu obnovy vesnice Maletín od roku
2007“, konkrétně bod 2.6.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. rozpočtové opatření č. 14/2020,
2. informaci o podaných žádostech o dotaci obce Maletín v roce 2021,
3. zprávu i činnosti knihovny Maletín za rok 2020,
4. informaci o slevě a o zvýšení skládkovného za ukládání komunálního odpadu,
5. zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků k datu 31. 12. 2020,
6. změnu vlastníka vodní plochy přehrady Svojanov a jeho nabídku na spolupráci
7. přípravu konání členské schůze Lesního družstva Háj Maletín
Zastupitelstvo ukládá:
1. starostovi a účetní rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby a
uveřejnění na webových stránkách obce,
2. starostovi podpis smluv, dodatků ke smlouvám či objednávek dle zápisu,
3. starostovi oslovit zájemce o koupi pozemku č. 484/8 k.ú. Starý Maletín a vyzvat je k
předložení cenové nabídky na odkup,
4. starostovi uveřejnění obecně závazné vyhlášky 1/2021 o místním poplatky z pobytu na
úřední desce obce a následné zaslání na ministerstvo vnitra
5. starostovi a místostarostce další jednání s úřadem práce o přijetí pracovníků na veřejně
prospěšné práce

zapsala: Bc. Dana Šoupalová
starosta: ing. Petr Pospěch

místostarostka: Nagyváthyová Aloisie

Maletín 22. 2. 2021
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