
USNESENÍ 
 

z I. zasedání Zastupitelstva obce v Halenkovicích  
konaného dne 14. prosince 2006 

 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
01/ I /2006 -  Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání ZO 
 
02/ I /2006 - Zprávu o činnosti rady obce 
 
03/ I /2006 - Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce 
 
04/ I /2006 - Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování – odboru územního 

plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, vydaného dle 
ustanovení § 25 stavebního zákona v souvislosti se změnou č. 8 územního 
plánu sídelního útvaru Halenkovice 

 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
05/ I /2006- Rozpočtová opatření č.3/RO/ 2006 a č.3/ZO/2006 
 
06/ I /2006 -  podle § 117 odst. 2 zák. č.128/2000 Sb.,  o obcích 

- finanční výbor, předseda: - p. Vladimír Němec  
další členové: - p. Strašák Petr, p. Kučera Ivan, p. Dundálková Radana,     
p. Ing. Smetanová Eliška 
 

- kontrolní výbor, předseda – p. Anna Kašpárková 
další členové: p. Gabrhelíková Vlastimila, p. Ing. Kedruš Radek,                
p. Ing. Zbyněk Horka, p. Juřena Lukáš 

 
07/ I /2006 -  Měsíční odměnu: místostarostce, členům rady, předsedům výborů a komisí. 
 Ve výši: místostarostka – 14.266,- Kč 
    člen rady – 1 280,- Kč 

předseda výboru , komise  -  1 110,- Kč 
 
08/ I /2006 -  Navýšení měsíčních poplatků pro uživatele kabelové televize (TKR) od 

1.1.2007 na 130,-Kč  
 
09/ I /2006 -  Stanovení zásad pro provádění změn v rozpočtu – rozpočtová opatření dle  

zák.  č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech  do částky 50 000,- Kč  
 
10/ I /2006 - Rozpočet obce Halenkovice pro rok 2007 v předneseném znění 
 



11/ I /2006 - Změnu ÚP SÚ č. 8 Obce Halenkovice (podle § 21 odst. 5 a odst. 2 zákona č. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů)  
- a vymezuje dle § 29 odst. 2 stavebního zákona její závazné části tak, jak je 

uvedeno v návrhu obecně závazné vyhlášky obce Halenkovice č. 1/2006, 
kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 8 ÚP SÚ Halenkovice (příloha č. 
1 důvodové zprávy)  

- průběh projednání územně plánovací dokumentace a způsob hodnocení 
stanovisek dotčených orgány státní zprávy (příloha č. 2 důvodové zprávy) 

- podle § 84 odst. 2 písm. b),i) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů vydání obecně závazné vyhlášky obce Halenkovice  
č. 32/2006, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 8 územního plánu 
SÚ Halenkovice v předloženém znění 

 
12/ I /2006 - Přijetí nového zaměstnance Obce Halenkovice pro výkon práce – údržbář 
 
13/I/2006 -  Výše hotovostního limitu v pokladně OÚ nebude stanovena 
 
 
Zastupitelstvo obce ukládá: 
 
14/I/2006 – Odstranění chyb a nedostatků dle závěru provedeného dílčího přezkoumání 

hospodaření obce č.221/2006/KŘ. 
    Odpovídá: účetní p. Trvajová  Termín: do 31.12.2006 
 
15/I/2006 -  a) zabezpečit vyhlášení  vydané obecně závazné vyhlášky č. 32/2006 na Úřední 

desce OÚ Halenkovice    Termín: ihned 
  b) zabezpečit zaslání vydané obecně závazné vyhlášky č. 32/2006 krajskému
   oddělení dozoru Ministerstva vnitra a Krajskému úřadu Zlínského kraje 
          Termín: 15.1.2007 
    Odpovídá: matrikářka p. Blažková 
 
 
Zastupitelstvo obce doporučuje: 
 
 
16/I/2006 – radě obce zřízení komise životního prostředí 
    Odpovídá: starosta obce 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………                           ………………………………… 

Jaromír Blažek – starosta                                      Mgr. Jarmila Tělupilová – místostarostka 


