
Obec Halenkovice 
PSČ 763 63, okres Zlín 

 
 

 

USNESENÍ 
 

ze VI. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice  
konaného v Halenkovicích dne 6. září 2007 

 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
 
01/VI/2007 – Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání ZO 
 
02/VI/2007 – Zprávu o činnosti rady obce 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
 
03/VI/2007 – Rozpočtová opatření č.4/RO/ 2007 a č.4/ZO/2007 
 
04/VI/2007 – Omezení provozu vozidel těžších než 6 tun na místních komunikacích v KÚ 

Halenkovice 
a) Vrchovica – točna na Kopci p.č. 3542 v délce asi 290mb. V pasportu 

místních komunikací vedená pod označením 100/c 
b)  Dolní konec – Bábolná p.č. 3544 v délce asi 120mb. V pasportu místních 

komunikací vedená pod označením 100/a. 
c) Pláňavy – kříž u Větřáku p.č. 3606/1 v délce asi 500mb. V pasportu 

místních komunikací vedená pod označením 160/a. 
d) U Koliby na Dolině – hájenka u Ondrového p.č.3547/11 v délce asi 

1200mb. V pasportu místních komunikací vedená pod označením 70/a. 
 
05/VI/2007 – Ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  

bezúplatný převod pozemků v zastavitelném území obce ve smyslu § 5 odst. 1 
písm. a, b, c, d, e zákona č. 95/1999 Sb. (Pozemkový fond ČR).  
a) p. č. 1535 PK ve výměře do 1400m2 
b) p. č. 1752/1 KN ve výměře do 2200m2 vedené jako orná půda 
c) p. č. 1752/2 KN ve výměře do 1000m2 vedené jako orná půda 
d) p. č. 802 PK ve výměře 602m2 
e) p. č. 799 PK ve výměře 1500m2 
f) p. č. 1612/2 PK ve výměře 109m2 
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06/VI/2007 – Ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

bezúplatný převod pozemků pod místní komunikací ve smyslu § 22 odst. 2 
zákona 219/2000 Sb. (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)  

 
 
 

a) p. č. 270/72 KN  vedená jako jiná plocha – ostatní plocha  
b) p. č. 3547/3 KN  vedená jako ostatní plocha – ostatní komunikace 
c) p. č. 270/71 KN vedená jako jiná plocha – ostatní plocha 
d) p. č. 265/7 vedená jako jiná plocha – ostatní plocha 
e) p. č. 265/4 vedená jako jiná plocha – ostatní plocha 
f) p. č. 270/31 vedená jako jiná plocha – ostatní plocha 

 
07/VI/2007 – Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1689 o výměře 407,5m2 (jedná se o 

ideální polovinu) za cenu 100,- Kč/m2  
 
08/VI/2007 – Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 269/2 o výměře 368m2 za cenu 100,- 

Kč/m2 

 
09/VI/2007 – Ve smyslu § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní řízení) ve 

znění pozdějších předpisů v souladu § 23 odst. 3. zákona č. 561/2004, sb. o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) 

– výjimku z počtu žáků ve školním roce 2007/2008 Základní školy a 
Mateřské školy Halenkovice, okres Zlín, příspěvkové organizace 

 
10/VI/2007 – Odkup pozemku p. č. 896/74 o výměře 9124m2, orná půda, od p. Oldřicha 

Koníčka, Letovice 658/19, za stanovenou cenu 10,-Kč/m2 a za podmínek dle 
návrhu kupní smlouvy 

 
11/VI/2007 – Odkup pozemku p. č. 801 o výměře 462m2, orná půda, od p. Viléma Janáčka 

Na Střelnici 309/8, Lazce, Olomouc za maximální stanovenou cenu 54,- Kč/m2 
a za podmínek dle návrhu kupní smlouvy 

 
12/VI/2007 – Záměr provedení závazné části změny č. 9 územního plánu sídelního útvaru 

Halenkovice a zpoplatnění změny pro každého žadatele poměrnou částkou 
vycházející z celkových nákladů na řízení 

 
 
Zastupitelstvo nesouhlasí: 
 
13/VI/2007 – S použitím odpalové technologie při likvidaci náloží trhavin (TNT) umístěných 

ve vrtech na nepovolené trase v k.ú. Halenkovice a ztotožňuje se s posledním 
vydaným rozhodnutím ČBÚ Praha, ze dne 09.06.2004 čj. 2178/II/4, které ruší 
rozhodnutí ČBÚ Brno, ze dne 03.05.2001, čj. 08-1542/01-452-2 o odstranění 
náloží odpalem 

 
 
 



Obec Halenkovice 
PSČ 763 63, okres Zlín 

 
 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 
 
 
14/VI/2007 – Na celé volební období určeným zastupitelem ve věcech územního plánování 

ve smyslu § 6 odst. 5 písm. f zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), starostu Jaromíra Blažka 

 
15/VI/2007 – Radu obce vypracováním vyhlášky ke stanovení podmínek pro pořádání, 

průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, 
včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu 
nezbytném k zajištění veřejného pořádku 

 
16/VI/2007 – Kontrolní výbor provedením kontroly všech nájemních smluv uzavřených mezi 

Obcí Halenkovice a nájemníky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………                                 ...………………………………… 

Jaromír Blažek – starosta                                      Mgr. Jarmila Tělupilová – místostarostka 
 


