Výsledky projednání z 26. řádného zasedání zastupitelstva obce Maletín konaného dne
30. 6. 2021 v sále kulturního domu OÚ Maletín v 16:00 hodin
Přítomno: 7 členů, 2 omluveni
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program zasedání ze dne 30. 6. 2021,
2. rozpočtové opatření č. 4/2021,
3. příspěvek ve výši 5.000,- Kč formou daru pro Domov pro seniory a pečovatelská
služba Mohelnice, Medkova 419/1, 789 85 Mohelnice, dále pověřují starostu
podpisem darovací smlouvy,
4. prověření trvání nájemního vztahu k smlouvám č. 15/99, 13, 16/99, 10/98, 18/2001. V
případě souhlasného stanoviska bude uzavřen dodatek s navýšením pronájmu na
částku 5,- Kč za 1 m2 a doplnění výpovědní doby 3 měsíce. U nájemní smlouvy č.
5/96 bude výše nájemného 1 000,- Kč za 1 ha, výpovědní doba 3 měsíce,
5. pronájem pozemku parcela č. 1005/1 k. ú. Starý Maletín – část o výměře cca 72 m2
pro manžele K. Výše nájmu činí 5 Kč za 1 m2 a rok, výpovědní doba činí 3 měsíce,
nájem lze vypovědět jednostranně bez udání důvodů s výpovědní dobou 3 měsíce,
6. pronájem části pozemku parcela č. 408/1 k. ú. Starý Maletín pro p. L. N. Přibližná
výměra bude 600 - 650 m2. Výše nájemného 5,- Kč za 1 m2 a rok. Doba pronájmu 3
roky, nájem lze vypovědět jednostranně bez udání důvodů,
7. pronájem části pozemku parcela č. 1013/2 k. ú. Starý Maletín pro manžele N. Výše
nájemného 10,- Kč za 1 m2, doba nájmu 10 let od data 1. 7. 2021, ve smlouvě bude
klauzule o jednostranné výpovědi ze strany obce bez udání důvodu,
8. prodej pozemku části p. č. 408/1 k.ú. Starý Maletín pro manžele M. Pozemek bude
nutné oddělit geometrickým plánem. Prodejní cena 170,- Kč za 1 m2 bez DPH. Ve
smlouvě bude uveden účel prodeje – výstavba rodinného domu, zastupitelé pověřují
starostu podpisem kupní smlouvy,
9. smlouvu o provozování vodovodu a úpravě vzájemných vztahů VHZ-2021-907-14.
Smluvními stranami jsou obec Maletín jako vlastník budoucího vodovodu,
Šumperskou provozní vodohospodářskou společnosti, a.s. Šumperk jako
provozovatelem podle zákona a Vodohospodářským zařízení Šumperk, a. s. jako
vlastník vodovodní sítě,
10. doobjednání prací dle požadavků hygieny v mateřské škole Maletín. Výše prací činí
cca 15 000 Kč, práce provede Stanislav Hampl, Bohuslavice 93, 789 72 Dubicko, IČ:
885 664 39. Dále pověřují starostu podpisem objednávky prací,
11. opravu přístřešku před kulturním domem Maletín v minimálním možném rozsahu se
zachováním stávajících prvků kromě krytiny, oslovit zájemce na vyhotovení nabídky
prací včetně finančního vyjádření.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. rozpočtové opatření č. 4/2021 včetně důvodové zprávy,
2. zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 24. 6. 2021,
3. předložené nabídky na opravu přístřešku u KD Maletín
Zastupitelstvo ukládá:
1. starostovi prověření zájmu současných nájemníků u smluv dle bodu 7) zápisu
2. starostovi vyhotovení nájemních smluv dle bodu 8, 9, 10 zápisu
3. starostovi vyhotovit kupní smlouvu dle bodu 11) zápisu
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4. starostovi vyhotovit objednávku – firma Hampl Stanislav, Bohuslavice 93, 789 72
Dubicko, IČ: 885 664 39
5. místostarostce oslovit firmy na vyhotovení rozpočtu opravu přístřešku u KD Maletín
zapsala: Bc Dana Šoupalová
starosta: ing. Petr Pospěch

místostarostka: Nagyváthyová Aloisie

Maletín 30. 6. 2021
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