
Obec Halenkovice 
PSČ 763 63, okres Zlín 

 

USNESENÍ 
 

z XV. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice  

konaného v Halenkovicích dne 27. dubna 2017 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

 

01/XV/2017 – Zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání ZO 

02/XV/2017 – Zprávu o činnosti rady obce 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
 

03/XV/2017 – Rozpočtové opatření (v upravené podobě) č.1/ZO/2017 

04/XV/2017 – Závěrečný účet Obce Halenkovice za rok 2016 a souhlasí s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad 

05/XV/2017 – Účetní závěrku Základní a Mateřské školy Halenkovice za rok 2016 

06/XV/2017 – Účetní závěrku Obce Halenkovice za rok 2016  

07/XV/2017 – Výmaz zrušeného Mikroregionu Chřiby z rejstříků svazku obcí 

08/XV/2017 – Udělení dotace formou veřejnoprávní smlouvy na rok 2017 pro: 
 

• Římskokatolickou farnost Halenkovice, IČ: 48471623, ve výši 300 000,- Kč 

• Klub biatlonu Halenkovice, IČ: 65792114, ve výši 60 000,-Kč 

• Domov pro seniory Napajedla, IČ: 70850976, ve výši 70 000,-Kč 

• TJ Halenkovice, IČ: 44005300, ve výši 80 000,-Kč 

• ZŠ Halenkovice, IČ: 75021331, ve výši 65 000,-Kč 
 

09/XV/2017 – Předložený návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Žlutava 

v návaznosti k pozemku ve vlastnictví Obce Halenkovice 

10/XV/2017 – Přijetí daru, pozemek parcelní číslo 2578 PK v k.ú. Halenkovice do svého 

majetku od p. Marčíka Aleše  

11/XV/2017 – Záporné stanovisko k obsahu a formě dopisu p. Hampla a toto stanovisko 

zveřejnit pro zachování dobrého jména Obce Halenkovice 

12/XV/2017 – Přidělení dotace z Ministerstva zemědělství ČR na akci „Kanalizace a ČOV - 

II. etapa“ ve výši 18 848 000 Kč a souhlasí s podmínkami čerpání prostředků 

státního rozpočtu určených na financování akce dle Rozhodnutí čj. 

15878/2017-MZE15131 o poskytnutí dotace. 
 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
 
 

13/XV/2017 – Návrh na změnu ÚP u pozemku par. číslo 629/6 v k.ú. Halenkovice dle 

předložené žádosti p. Dušanem a Petrou Vavrušovými.  

14/XV/2017 – Předložený bezúplatný převod 2 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. o nominální hodnotě 1000,- Kč od Ministerstva financí do 

vlastnictví Obce Halenkovice.  
 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 
 

15/XV/2017 – Starostu obce vypracovat a zveřejnit fakta, která definují postoj Obce 

Halenkovice k dopisu p. Hampla na změnu ÚP Halenkovice.   

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

     Jaromír Blažek – starosta                                             František Vojáček – místostarosta 


