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Navýšení poplatků za odpady
Zastupitelstvem obce byla usnesením
z 3. zasedání zvýšena sazba poplatku za
provoz systému sběru, přepravování, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu na rok 2007 z 350 Kč na 450 Kč.
K vysvětlení, proč se zvýšila sazba
poplatku, zde uvádím několik čísel. Při
posuzování výsledků hospodaření na úseku skutečných nákladů za předcházející
rok činila výše nákladů za odvoz a uložení
komunálního odpadu částku 800 000 Kč.
Příjem od občanů, majitelů rekreačních
objektů a podnikatelských subjektů 557
000 Kč. Tzn., že na úkor jiných potřeb obce
se doplácí na likvidaci komunálního odpadu částkou 263 000 Kč. Je třeba uvést, že
zvýšení o 100 Kč (z 350 Kč na 450 Kč) v
celkovém objemu příjmů znamená navýšení pouze o 50.000 Kč.
Z vývoje v předcházejícím období lze
předpokládat, že objem komunálního
odpadu a tím i nákladů na jeho likvidaci
dále poroste. Bohužel také každým rokem

dochází k nárůstu cen jak za odvoz odpadů,
tak za jeho likvidaci.
Cestou ke snížení nákladů je třídění
odpadů – separace – ukládání do barevných
kontejnerů, snížení objemu využíváním
kontejnerů pro ukládání domovního komunálního odpadu, a ne k ukládání stavebního
materiálu, nepotřebného nábytku, nepotřebných domácích spotřebičů, pneumatik
atd. Zde platí, čím více odpadů, tím větší
náklady na jeho odvoz a uložení.
Pokud si občané a majitelé rekreačních
objektů tyto skutečnosti neuvědomí a nebudou se podle nich chovat, bude obec na
likvidaci komunálních odpadů vynakládat
stále vyšší částky.
Závěrem bych chtěl zdůraznit, že nikoho
z členů zastupitelstva obce netěší navyšování poplatků za likvidaci komunálních
odpadů, ale pokud vývoj ukazuje na neustálý růst množství odpadů a tím i finančních
nákladů, je zvyšování poplatků nezbytné.
JUDr. Vladimír Malarz, starosta obce

Ohlédnutí za setkáním seniorů

V neděli 14. ledna 2007 se konalo v
restauraci Borová setkání našich seniorů.
Po hezkém přivítání následovalo kulturní vystoupení dětí ze Základní školy v
Nové Vsi. Děti zazpívaly a zatancovaly v doprovodu lidové muzičky Satinka

pod vedením pana Štěpána Kotka. Při
chutném občerstvení jsme pak všichni
„poklábosili“ a také si zazpívali.
Děkuji těm, kteří se podíleli na přípravě a
organizaci tohoto setkání a se všemi zúčastněnými se těšíme příští rok zase naviděnou.

Pozvání nejen pro děti
Kulturní komise Obecního úřadu v
Malenovicích pořádá v neděli 18. února v 15 hodin v restauraci Borová
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Vítány jsou také jako v minulém roce
dárky do dětské tomboly.
Těšíme se na Vás
Sbor dobrovolných hasičů
v Malenovicích pořádá
HASIČSKÝ VEČÍREK
v pátek 9. února 2007
od 19:00 hod v restauraci BOROVÁ

Hotel Rajská bouda v Malenovicích
Vás zve do nových prostorů společenského sálu na
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
U MUZIKY
Přijďte se pobavit a zatancovat dne 9.
března 2007 v 19 hodin.
K tanci a poslechu hraje music duo
MARTY PARTY.
K jídlu nabízíme zabijačkové pochoutky a jiné speciality domácí kuchyně.
Vstupné 50 Kč.
Předprodej vstupenek na tel. čísle
558 677 635, 603 412 832

Oznámení pro občany

Hospůdka Borová Vás zve na

Od února si mohou občané vyzvednout na
Obecním úřadě v Malenovicích formuláře
tiskopisů daňových přiznání (k dani z příjmu
fyzických osob, právnických osob) pokynů
k jejich vyplnění , letáky MF a další.

MAŠKARNÍ BÁL
PRO DOSPĚLÁKY
Přijďte se pobavit v pátek 16. února
2007 ve 20 hodin

Malenovice + Pstruží

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva
3. zasedání Zastupitelstva obce Malenovice se konalo dne 20. 12. 2006 v restauraci
Borová.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Informaci o prodeji obecních pozemků
pod Křesťanskou akademií mladých.
Schválilo:
- Zprávu o ověření zápisu z předchozího
zasedání zastupitelstva obce.
- Zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva obce – mění termín na 15. 3. 2006
- Rozpočet obce Malenovice na rok 2007
- Obecně závaznou vyhlášku obce Malenovice č. 1/2006, kterou se mění a doplňuje
Obecně závazná vyhláška obce Malenovice č.1/2005 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunál-

ních odpadů s tím, že sazba poplatku činí
částku 450 Kč a je tvořena:
a) z částky 250 Kč za osobu a kalendářní rok
b) z částky 200 Kč za osobu a kalendářní rok
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou, a. s., č. 788-217-06 ze dne
19.7. 2006.
- Prodloužení smlouvy s panem Aloisem
Ramíkem IČO 40295915 bytem Malenovice 27 o provádění zimní údržby komunikací do 30. 4. 2007.
- Prodej osobního automobilu značky
Škoda Felície formou výběrového řízení za
minimální cenu dle znaleckého posudku
Zásady pro poskytování cestovních náhrad
členů zastupitelstva obce Malenovice
Uložilo:
- Zajištění prodeje osobního automobilu znač-

Obecní úřad Malenovice

Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
pracovního místa
Druh práce: úředník – referent obecního
úřadu
Místo výkonu práce: obec Malenovice
Charakteristika vykonávané práce: Správní řízení, vyřizování žádostí, stížností a
peticí, organizace údržby a oprav majetku
obce, příprava podkladů k územnímu plánu a jeho aktualizace, kontrolní činnost v
rámci svěřeného úseku. Příprava podkladů
pro uzavírání hospodářských smluv a jejich
sledování. Příprava podkladů pro jednání
zastupitelstva obce a jejich vyhodnocování. Vedení evidencí, zpracování přehledů,
výkazů a statistik. Vedení dílčích agend v
rámci spisových norem.
Požadované vzdělání: SŠ
Jiné požadavky: praxe ve veřejné správě výhodou, uživatelská znalost práce na
PC (MS Office, internet, GIS), zdravotní

způsobilost k funkci, řidičský průkaz sk. B
Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo
trvalého pobytu zájemce, číslo občanského
průkazu zájemce, datum a podpis zájemce.
Požadované doklady k přihlášce: profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje
o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkající se
správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, ověřená kopie
o nejvyšším dosaženém vzdělání
Předpokládaný nástup: 1. dubna 2007
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete (doručte) na podatelnu Obecního úřadu
v Malenovicích nejpozději do 28. února
2007 na adresu: Obecní úřad, Malenovice
85, 739 11 Frýdlant n. O. vždy v uzavřené
obálce označené „výběrové řízení – úředník – referent obecního úřadu“

Na základě oznámení z ministerstva
dopravy vás upozorňujeme na nutnost
výměny řidičských průkazů vydaných od
1. července 1964 do 31. prosince 1993.
Bližší informace naleznete na úřední desce
obecního úřadu, případně na dopravně správních agendách vydávajícího úřadu dle místa
trvalého pobytu držitele řidičského průkazu.

Ke konci roku mohou být z provozních
důvodů výměny řidičských průkazů spojeny s velmi dlouhým čekáním ve frontách
na úřadech. Nelze opomenout, že řízením
vozidla bez platného řidičského průkazu se
řidič dopouští dopravního přestupku. Proto,
prosím, s výměnou řidičských průkazů za
nové neotálejte!

Upozornění občanům

Pstruží

Návštěva líhně pstruhů

V rámci učiva přírodovědy a prvouky se děti
seznamují s rybami. Měly jsme možnost navštívit líheň ve Pstruží v pátek 5. ledna. Přivítal
nás pan Stříž, který dětem velice poutavě vylíčil
vznik názvu Pstruží.Ukázal jim líheň pstruhů,

kde se děti seznámily s vývojem pstruha potočního, zhlédly krmení pstruha duhového. Zaujal
je také sumec, kterého většina viděla poprvé. I
když nám počasí moc nepřálo, odnesly jsme si
nové zážitky a vědomosti.

Zápis do první třídy
Ještě neskončil jeden školní rok a
my již myslíme na nový. Dne 19. 1.
2007 přišly děti, které od září zasednou do školních lavic. Celým zápisem
je provázela „zvířátka“.
Některé děti přišly zkušené z mateřské
školy, jiné plné očekávání, co se od nich
bude žádat. Myslíme, že byly příjemně
překvapeny, protože s radostí plnily úkoly, které jsme pro ně připravily. Dokázaly, že umí samostatně zpívat, vyprávět
pohádku dle obrázku, skládat geometrické tvary, vykonat zkoušku odvahy a mířit
na cíl. Všech 11 dětí obstálo výborně. Za
své výkony si odnesly sladkou odměnu,
pamětní list a keramického šnečka.

ka Škoda Felicia formou výběrového řízení.
Zmocnilo:
- Starostu obce JUDr. Vladimíra Malarze
k podpisu dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru
s Českou spořitelnou, a. s., č. 788-217-06
ze dne 19. 7. 2006
Vydalo:
Obecně závaznou vyhlášku Obce Malenovice č. 1/2006, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška obce Malenovice č. 1/2005
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadu s tím, že
sazba poplatku činí částku 450 Kč a je tvořena:
a) z částky 250,-- Kč za osobu a kalendářní rok a
b) z částky 200,-- Kč za osobu a kalendářní rok

zprávy sportovní komise
Badminton
V neděli 10. prosince 2006 se uskutečnil turnaj v badmintonu, konaný tradičně ve
frýdlantské tělocvičně vedle hřiště kopané.
Zúčastněných 15 hráčů bylo rozděleno do
tří skupin, kde se hrálo systémem každý s
každým. Podle přání ve skupinách byli všichni hráči nasazeni do tzv. pavouku, kde se hrálo vyřazovacím systémem. Vítěz byl znám asi
po 4 hodinách hry. V předpokládaném finále
zvítězil T. Bradna nad L. Herecem.

Stolní tenis
V pátek 29. prosince 2006 proběhl tradiční turnaj ve stolním tenise, letos pod
názvem Vánoční turnaj. Hrálo se v místní
tělocvičně od 14 hodin. Osmnáct hráčů hrajících ve čtyřech skupinách přišlo povzbudit i několik diváků. Všechny zápasy se
hrály na dva vítězné sety. I když se hrálo 72
utkání, měl turnaj rychlý průběh, protože se
hrálo na třech stolech. Vítězem se stal již
tradičně a podle očekávání L. Herec.
Světlou stránkou byli hráči, kteří už v turnaji skončili a přesto neodešli domů, ale po
skončení si vzájemně spolu znovu zahráli
– teď už opravdu jen pro radost.
Dalším kladem byli sponzoři. Velký dík
patří R. Maderskému, R. Valasovi a V.
Mohylovi.

Bowling pro děti
Obecní úřad Malenovice ve spolupráci s
hotelem Rajská bouda pořádá pro děti od 5
do 15 let ve čtvrtek 21. února 2007 (v době
jarních prázdnin) od 14 hodin v hotelu Rajská bouda turnaj v bowlingu.

Tréninky mládeže
Obecní úřad Malenovice ve spolupráci se
sportovní komisí pořádá tréninky mládeže ve
stolním tenise. Tréninky povede náš spoluobčan
pan Miroslav Cecava. Je to bývalý reprezentant,
trenér II. třídy trénující v současné době extraligový tým žen Frýdlantu nad Ostravicí.
První trénink dětí se uskuteční v úterý
12. února 2007 od 17,30 hod. Zároveň bude
ukázka tréninkové jednotky za přispění extraligové hráčky, příp. paní Marie Hrachové.
Další tréninkové hodiny se budou konat
vždy v úterý od 17,30 do 18,30 hodin a ve
čtvrtek od 17 do 18 hodin v budově OÚ
Malenovice.

Pro inzerci volejte
603 249 743

