
Obec Halenkovice 
PSČ 763 63, okres Zlín 

 

 

USNESENÍ 
 

z XXII. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice  

konaného v Halenkovicích dne 24. června 2010 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

01/XXII/2010  – Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání ZO 

 

02/XXII/2010 – Zprávu o činnosti rady obce 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

03/XXII/2010 – Rozpočtové opatření č.2/ZO/2010 v předloženém znění 

 

04/XXII/2010 – Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2009 – souhlasí s celoročním 

hospodařením obce a to bez výhrad 

 

05/XXII/2010 – Smlouvu k projektu partnerství v KPSS „Podpora trvalé udržitelnosti a 

zkvalitňování sociálních služeb na Otrokovicku v předloženém znění 

 

06/XXII/2010 – Veřejnoprávní smlouvu podle § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 

spočívající v projednání přestupků ve správním řízení podle zákona 200/1990 

Sb., o přestupcích podle § 53 orgánem města Napajedla v předloženém znění 

 

07/XXII/2010 – Smlouvu o odvádění odpadních vod mezi Obcí Halenkovice a uživateli 

obecní kanalizace v předloženém znění 

 

08/XXII/2010 – Přijetí pozemků p.č. 2593/58 o výměře 1093 m
2
 a vlastnického podílu 1/60 

na pozemek p.č. 2593/121 formou daru od manželů Eduarda a Evy 

Slezáčkových, Halenkovice 438 do vlastnictví obce.  

 

09/XXII/2010 - Přijetí pozemku (dle geometrického plánu č. 1069-241/2009 ze dne 

22.4.2010) s vlastnickým podílem 87/348 na nově vzniklý pozemek p.č. 

1692/45 o výměře 12m
2
 formou daru od paní Moniky Holáskové, 

Halenkovice 557, do vlastnictví obce. 

 

10/XXII/2010 - Přijetí pozemku (dle geometrického plánu č. plánu 1069-241/2009 ze dne 

22.4.2010) s vlastnickým podílem 87/348 na nově vzniklý pozemek p.č. 

1692/45 o výměře 12m
2
 formou daru od paní Světlany Kotrbové, 

Halenkovice 557, do vlastnictví obce 

 

11/XXII/2010 - Přijetí pozemku (dle geometrického plánu č. 1068-241/2009 ze dne 

26.4.2010) na nově vzniklý pozemek p.č. 1692/5 o výměře 6m
2
 formou daru 

od manželů Ivana a Ivety Blahových, Halenkovice 394 do vlastnictví obce 

 

 

 

 



Obec Halenkovice 
PSČ 763 63, okres Zlín 

 

 
 

12/XXII/2010 – Záměr odprodat pozemek ve vlastnictví Obce Halenkovice na základě 

geometrického plánu ze dne 19.2.2010 č. plánu 1064-463/2009 

 

13/XXII/2010 – Geometrické rozdělení stavebního pozemku p.č. 1752/4 o výměře 2895m
2
 ve 

vlastnictví Obce Halenkovice na dva stavební pozemky a obslužnou 

komunikaci dle předložené zastavovací studie a záměr tyto stavební pozemky 

odprodat 

 

14/XXII/2010 – Stanovení počtu 15 členů zastupitelstva pro nadcházející volby do 

zastupitelstev obcí (§ 67 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích) 

 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
 

15/XXII/2010 – Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům 

v majetku Obce Halenkovice p.č. PK 3526, 3526/9 pro E. ON Distribuce, a.s. 

v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 
 

16/XXII/2010 – Starostu obce podpisem smlouvy k projektu partnerství v KPSS „Podpora 

trvalé udržitelnosti a zkvalitňování sociálních služeb na Otrokovicku 

ve schváleném znění 

 

17/XXII/2010 –Starostu obce podpisem Veřejnoprávní smlouvy, ve schváleném znění, 

uzavřenou Obcí Halenkovice a Městem Napajedla, spočívající v projednání 

přestupků ve správním řízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                                 ...………………………………… 

Jaromír Blažek – starosta                                      Mgr. Jarmila Tělupilová – místostarostka 

 


