
USNESENÍ

z IV. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 
konaného v Halenkovicích dne 4. září 2015

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1/IV/2015 – Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání ZO

2/IV/2015 – Zprávu o činnosti rady obce

3/IV/2015 – Petici obyvatelů Doliny proti rozšiřování provozu, novému vjezdu a výjezdu 
u firmy Fagus Invest a.s.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

4/IV/2015 – Rozpočtové opatření č.3/ZO/2015

5/IV/2015 – Smlouvu  č.  15231744 o  poskytnutí  podpory  ze  Státního  fondu životního 
prostředí  ČR  a  podmínek  poskytnutí  dotace  CZ.1.02/4.1.00/15.26850 
Kompostéry pro občany obce Halenkovice 

6/IV/2015 – Smlouvu č. 152316144 o poskytnutí  podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR a podmínek poskytnutí dotace CZ.1.02/4.1.00/15.26851 Zavedení 
separace a svozu bioodpadu v obci Halenkovice 

7/IV/2015 – Smlouvu č. :OT-014330032215/001 o zřízení  úplatného věcného břemene 
pro f. E.ON Česká republika, s.r.o. k vedení a uložení NN na pozemcích Obce 
Halenkovice 

8/IV/2015 – Smlouvu č. :OT-014330030769/001 o zřízení  úplatného věcného břemene 
pro f. E.ON Česká republika, s.r.o. k vedení a uložení NN na pozemcích Obce 
Halenkovice 

9/IV/2015 – Smlouvu o smlouvě budoucí č.:1030024196/002 o zřízení úplatného věcného 
břemene  pro  f.  E.ON  Česká  republika,  s.r.o.  k vedení  a  uložení  NN  na 
pozemcích Obce Halenkovice za předpokladu změny sazby na 1mb/100,-Kč 

10/IV/2015 – Smlouvu o smlouvě budoucí č.:1030026273/001 o zřízení úplatného věcného 
břemene  pro  f.  E.ON  Česká  republika,  s.r.o.  k vedení  a  uložení  NN  na 
pozemcích Obce Halenkovice za předpokladu změny sazby na 1mb/100,-Kč

11/IV/2015 – Smlouvu o smlouvě budoucí č.:1030024062/001 o zřízení úplatného věcného 
břemene  pro  f.  E.ON  Česká  republika,  s.r.o.  k vedení  a  uložení  NN  na 
pozemcích Obce Halenkovice za předpokladu změny sazby na 1mb/100,-Kč
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12/IV/2015 – Přijetí pozemků parcel.  č. 3547/17, 1613/5, 1590/2, 1614/4, 3592/48 v k.ú. 
Halenkovice  pod  stavbou  mostu  a  komunikací  dle  GP  č.  1232-029/2013 
formou daru, koupě či směny

13/IV/2015 –  Přijetí  pozemků  parcel.  č.  3547/16,  184/3,  3592/33,  3592/31  a,b  v k.ú. 
Halenkovice  pod  stavbou  mostu  a  komunikací  dle  GP  č.  1231-028/2013 
formou daru, koupě či směny

14/IV/2015 – Přijetí  pozemků parcel.  č. 188/4,  189/6,  3592/44, 3592/43, 3592/46 v k.ú. 
Halenkovice  pod  stavbou  mostu  a  komunikací  dle  GP  č.  1243-027/2013 
formou daru, koupě či směny

15/IV/2015 – Přijetí pozemků parcel. č. 935/4, 3592/41, 1524/4, 3592/37, 936/5, 3592/38 
v k.ú. Halenkovice pod stavbou mostu a komunikací dle GP č. 1242-026/2013 
formou daru, koupě či směny

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

16/IV/2015 – Uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene pro f. RWE GasNet s.r.o. dle 
předložené  smlouvy  a  znaleckého  posudku  č.  853/328/2013  na  pozemcích 
Obce Halenkovice. 

Zastupitelstvo obce pověřuje:

17/IV/2015 – Radu obce Halenkovice vyvolat jednání s firmou Fagus Invest a.s., a to do 14 
dnů, k řešení petice obyvatel Doliny a projednání žádosti na směnu pozemků a 
vodovodu. 

…………………………………                                ...…………………………………
   Jaromír Blažek – starosta                                              František Vojáček – místostarosta
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