
Obec Halenkovice
PSČ 763 63, okres Zlín

USNESENÍ

z XXI. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 
konaného v Halenkovicích dne 26.08.2014

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1/XXI/2014– Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání ZO

2/XXI/2014– Zprávu o činnosti rady obce 

3/XXI/2014– Rozpočtové opatření č. 3/RO/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje:

4/XXI/2014– Prodej obecního pozemku parcel. č. 3606/12 a dílu a) dle GP č. 1288-029/2014        za

stanovenou cenu 100,- Kč za 1m2

5/XXI/2014– Nákup pozemku parcel. č. 2109/4, o výměře 137 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace za

stanovenou cenu 1 Kč.

6/XXI/2014– Dohody ke smlouvám budoucím na pozemky parcel.  č.  1535/3,  1752/6 dle předložené

dokumentace 

7/XXI/2014– Dodatek ke smlouvě budoucí na pozemek parcel. č. 1752/4 dle předložené dokumentace

8/XXI/2014– Smlouvu o smlouvě budoucí k uložení a vedení inženýrských sítí přes pozemky obce parcel.

č. 71/7, 3606/1 a st. 386 pro Telefónica Czech Republic, a.s. dle dodaného situačního výkresu

9/XXI/2014– Rozpočtové opatření č. 2/ZO/2014 v předloženém znění

10/XXI/2014 – Předloženou příkazní smlouvu s fi. MCI SERVIS s.r.o. k zajištění výběrového řízení

na akci „Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Halenkovice“

11/XXI/2014 – Předloženou cenovou nabídku č. 993CZ/14 na projekt opěrných stěn

12/XXI/2014 – Rozdělení II.  etapy „Kanalizace a ČOV Halenkovice“ na dvě samostatné stavební

etapy Svaté + Dolina a Zádřinové

13/XXI/2014 –  Realizaci  projektu  –  „Úprava  koryta  potoka  Vrbka  pomocí  štětovnic“  –  dle

předložené nabídky 



Obec Halenkovice
PSČ 763 63, okres Zlín

14/XXI/2014 – Vypracování studie ke stavebním úpravám hřiště  TJ Halenkovice včetně  budovy

šaten dle cenové nabídky 

15/XXI/2014 – Podle § 6 odst. 5) písm. B) a § 47 odst. 5) zákona č.  183/2006 Sb. O územním

plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), pořízení změny č.  1 Územního

plánu Halenkovice u žádostí č. 1 – žadatel Jaroslav Krkoška, č. 2 – žadatel Drahomír Plšek, za

podmínky úhrady všech nákladů spojených se změnou ÚP jednotlivými žadateli.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

16/XXI/2014 – Záměr prodeje obecního pozemku parcel. č. 3606/32

17/XXI/2014 – Podle § 6 odst. 5) písm. B) a § 47 odst. 5) zákona č.  183/2006 Sb. O územním

plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), pořízení změny č.  1 Územního

plánu Halenkovice u žádostí č. 3 – žadatel Jiří Neradil a Miroslav Neradilová, č. 4 – žadatel Jitka

Černá a Tomáš Černý, č. 5 – žadatel Mgr. Milan Hampl, č. 6 – žadatel manželé Spisarovi., č. 7 –

žadatel obec Halenkovice.

Zastupitelstvo obce pověřuje:

18/XXI/2014 –  Starostu  obce  podpisem  příkazní  smlouvy  s fi.  MCI  SERVIS,  s.r.o.  dle  bodu

09/XXI/2014

    ………………………………                                ...…………………………………
        Jaromír Blažek – starosta                                 Mgr. Jarmila Tělupilová – místostarostka


