
USNESENÍ

z VII. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 
konaného v Halenkovicích dne 22. března 2016

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1/VII/2016 – Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání ZO

2/VII/2016 – Zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období

Zastupitelstvo obce schvaluje:

3/VII/2016 – Rozpočtové opatření č. 5/ZO/2015

4/VII/2016 –  Uložení  volných  finančních  prostředků  8  milionů  Kč  v majetku  Obce 
Halenkovice  na  účet  s vyšším  výnosem  u  jiného  finančního  ústavu  než 
doposud.

5/VII/2016 – Zahájení komplexních pozemkových úprav v obci Halenkovice dle zadání 

6/VII/2016 – Předloženou smlouvu č.: OT-014330001287/001 o zřízení úplatného věcného 
břemene  pro  f.  E.ON  Česká  republika,  s.r.o.  k vedení  a  uložení  NN  na 
pozemcích Obce Halenkovice 

7/VII/2016 – Předloženou smlouvu č.: OT-014330034233/002 o zřízení úplatného věcného 
břemene  pro  f.  E.ON  Česká  republika,  s.r.o.  k vedení  a  uložení  NN  na 
pozemcích Obce Halenkovice 

8/VII/2016 –  Předloženou smlouvu  č.:  014330034295/001 o zřízení  úplatného  věcného 
břemene  pro  f.  E.ON  Česká  republika,  s.r.o.  k vedení  a  uložení  NN  na 
pozemcích Obce Halenkovice 

9/VII/2016 –  Předloženou cenovou nabídku na opravy a servis vozidla – typ BLUE, pro 
vozidlo Volvo 5Z5 0616 

10/VII/2016 –  Zajištění  objektu a areálu ČOV Halenkovice elektronickým a kamerovým 
systémem a pověřuje radu obce výběrem typu a dodavatele.

11/VII/2016 – Prodej pozemků v k.ú. Halenkovice par. č. 3606/39 o výměře 6m2, 3606/40 o 
výměře  2m2,  a  1143/2  o  výměře  4m2 oddělené  dle  GP  č.  1363-98/2015 
manželům  Gabrhelíkovým,  bytem  Halenkovice  242,  za  stanovenou  cenu 
3120,- Kč 

12/VII/2016 – Prodej pozemku v k.ú. Halenkovice par. č. 3597/2 o výměře 45m2  oddělený 
dle  GP  č.  1353-205/2015  panu  Juřenovi,  bytem  Halenkovice  421,  za 
stanovenou cenu 2475,- Kč 

13/VII/2016 – Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Halenkovice par. č. 3526/13 pod místní 
komunikací od Státního pozemkového úřadu ČR
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14/VII/2016 – Předloženou veřejnoprávní smlouvu o poskytování dotací z rozpočtu Obce 
Halenkovice v předneseném znění

15/VII/2016 – Obecně závaznou vyhlášku obce Halenkovice č. 1/2016 o stanovení systému 
shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování 
komunálních  odpadů  a  nakládání  se  stavebním  odpadem  na  území  obce 
Halenkovice

16/VII/2016 – Obecně závaznou vyhlášku obce Halenkovice č. 2/2016 o místním poplatku 
za  provoz  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a 
odstraňování komunálních odpadů

17/VII/2016 – Obecně závaznou vyhlášku obce Halenkovice č. 3/2016, kterou se vydává 
Požární řád obce Halenkovice

18/VII/2016 – Přijetí nemovitého daru – pozemek par. č. 3211 PK v k.ú. Halenkovice od 
manželů Schneiderových

19/VII/2016 – Přijetí nemovitého daru – 1/6 pozemku par. č. 1679 v k.ú. Halenkovice od p. 
Marcely Uherkové

20/VII/2016 – Záměr koupě budovy a pozemků bývalého vepřína v Lipových 

21/VII/2016 – Smlouvu o dílo č.1/2016 – „Odstranění havarijního stavu střechy – obecní 
úřad Halenkovice“ v předloženém znění 

22/VII/2016 – Stanovy Spolku pro podporu místních iniciativ Chřiby,  z.s. v předloženém 
znění  

23/VII/2016 – Nákup 4ks velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad

24/VII/2016 – Návrh na pořízení změny Územního plánu obce Halenkovice k pozemku par. 
č.  3237/2 PK v k.ú.  Halenkovice,  za  předpokladu,  že  žadatel  bude pořízení 
změny ÚP financovat z vlastních prostředků  

Zastupitelstvo obce pověřuje:

25/VII/2016 –  Radu  obce  Halenkovice  prověřit  možnosti  převodu,  či  koupě  staveb  – 
Spáčilova chata a stavba čp. 390 vedené v  majetku Arcibiskupství olomoucké, 
Wurmova 562/9, 77900 Olomouc, na Obec Halenkovice

26/VII/2016 –  Radu  obce  připravit  doklady (znalecký  odhad,  geometrický  plán,  kupní 
smlouvy) k nákupu pozemků a budovy bývalého vepřína v Lipových

27/VII/2016 – Radu obce rozdělením jednotlivých dotací pro spolky a kroužky obce a pro 
sociální služby do výše schváleného rozpočtu.

  

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