
U S N E S E N Í  
 

ze XVII. zasedání Zastupitelstva obce  Halenkovice  
konaného dne 16. prosince 2005 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
 
01/XVII/2005 -  Zprávu o plnění usnesení přijatých na XVI. zasedání zastupitelstva 

obce.  
 
 
02/XVII/2005 -  Zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období.  
 
 
03/XVII/2005 -  Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce č. 223/2005/KŘ  
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
 
04/XVII/2005 -  Dodatek č. 1 k Dohodě o partnerství uzavřené v rámci projektu 

Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku  
 
 
05/XVII/2005 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sdružení finančních prostředků na částečné 

financování provozu Pečovatelské služby v Napajedlích 
 
 
06/XVII/2005 -  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce zemního plynu uzavřené s JMP 
 
 
07/XVII/2005 - Rozpočet obce na rok 2006 a jeho rozpis ve smyslu § 84, odst. 2, písm. 

c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (ve znění pozdějších předpisů). 
Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce schvalovat rozpočtová opatření 
do výše 50 000,- Kč za předpokladu, že bude zachována rovnováha 
příjmů a výdajů dle přijatých zásad. 

 
 
08/XVII/2005 -  Postup při projednávání žádosti občanů ve věci řešení situace 

s náložemi TNT ve vrtech v oblasti Lipová a Na Kašparech. 
 
 
 
09/XVII/2005 -  Rozpočtové opatření č. 3/RO/2005 a č. 3/ZO/2005 



10/XVII/2005 -  Bezúplatný převod pozemků parcel. č. 270/64 a 270/9 v k.ú. 
Halenkovice část Záhumení pro výstavbu RD ve smyslu ustanovení § 
41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů do 
majetku Obce Halenkovice. 

 Obec Halenkovice se zavazuje, že nemovitosti bude užívat 
k dosavadním účelům, bude o ně řádně pečovat a nebude je využívat ke 
komerčním účelům a nebude je k takovýmto účelům pronajímat, a to po 
dobu nejméně 10-ti let je nepřevede na nikoho jiného.  
Zastupitelstvo obce Halenkovice se zavazuje, že za každé takové 
porušení odvede prostřednictvím převodce do státního rozpočtu částku 
rovnající se výši ceny v čase a místě obvyklém převáděných 
nemovitostí, stanovené znaleckým posudkem, a to ke dni převodu.  

 
 
Zastupitelstvo obce ukládá: 
 
 
11/XVII/2005 -  Zajistit vypracování odborného hydrogeologického posudku 
 
Odpovídá:   p. Jaroslav Ulica, starosta,          Termín: 31. ledna 2006 
 
 Vzniklou situaci o ohrožení ŽP projednat s odborem ŽP MÚ 

Otrokovice 
 
Odpovídá:   p. Jaroslav Ulica, starosta           Termín: 25. prosince 2005 
 

Zajistit odběr vzorků vody ze studní a provedení rozborů vody o zjištění 
obsahu TNT 

 
Odpovídá:   p. Jaroslav Ulica, starosta           Termín: 25. prosince 2005 
 

Prověřit možnost provedení laboratorní zkoušky vyluhovatelnosti TNT 
z náloží u a.s. Explosia Pardubice 

 
Odpovídá:   p. Jaroslav Ulica, starosta           Termín: 20. prosince 2005 
 
 
 Požádat o právní pomoc Krajský úřad zlínského kraje v problematice 

řešení situace s náložemi TNT ve vrtech v oblasti Lipová a Na 
Kašparech. 

 
Odpovídá: p. Jaroslav Ulica, starosta   Termín: 15. ledna 2006 
 
 
 
 
 
 

  Jaroslav ULICA,v.r.     Josef JANEČEK,v.r. 
        starosta          místostarosta 


