
Obec Halenkovice 
PSČ 763 63, okres Zlín 

 

 

USNESENÍ 
 

z V. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice  

konaného v Halenkovicích dne 10. dubna 2019 
 

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
01/V/2019 – Zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání ZO 

 

02/V/2019 – Zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období 

 

03/V/2019 – Technickou opravu rozpočtu 2019 – výdaje na částku 33 778 500,- Kč ( - 84 000,-  

                     Kč sociální fond) 

  

04/V/2019 – Stížnost  p. Martina  Vavruši   proti   postupu   Obecního  úřadu, resp.  Radě obce 

                     Halenkovice  ve věci kanalizační přípojky k RD na pozemku par. č. 277/3 

 

05/V/2019 – Seznámení se  s průběhem realizace  chodníků  Pláňavy – Dolní  Konec a Dolina  

                     Fagus – koliba 

 

06/V/2019 – Seznámení se s průběhem prací na legalizaci vodovodu Kopec – Svaté 

 

07/V/2019 – Seznámení se s průběhem přípravy podkladů pro realizaci další etapy kanalizace  

                     v  části  Zádřinová  a postupné  připojování  dosud  nepřipojených  domácností  a 

                     výběr poplatků 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
08/V/2019 – Bezúplatný převod podílu 1/4 pozemků  pod  místními komunikacemi do majetku  

                    Obce Halenkovice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, par. č.  

                    1612/9, 3028/21, 3830/9, 3830/12, 1612/10 vše v k.ú. Halenkovice 

 

09/V/2019 – Předloženou  smlouvu  o bezúplatném  převodu vlastnického  práva  k nemovitým                                        

                     věcem s omezujícími  podmínkami  na  pozemky par. č. 78/2 a  79/1 od Úřadu pro  

                     zastupování státu ve věcech majetkových ve prospěch Obce Halenkovice 

 

10/V/2019 – Předloženou smlouvu o poskytnutí dotace č. D/0104/2019/KH z Fondu Zlínského  

                     kraje pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Halenkovice 

 

11/V/2019 – Předloženou  smlouvu  na zajištění  poradenských  služeb  při  realizaci  projektu  

                    „Multimediální   centrum   pro   vzdělávání  a  volný  čas“ s  Regiozonou  s.r.o.  v  

                    doplněném znění 

 

 



Obec Halenkovice 
PSČ 763 63, okres Zlín 

 

 
 

12/V/2019 – Podané  žádosti o  dotaci  z  rozpočtu  Obce  Halenkovice „Studna - Halenkovice  

                     2018“ pro p. Václava Vojtáška a p. Evu Kurtinovou. Dále pro Moniku Fojtíkovou  

                      z programu „Dešťovka 2017“ 

 

13/V/2019 – Projednání  stížnosti  p. Martina Vavruši  proti postupu  Obecního  úřadu,  resp.  

                     Radě obce  Halenkovice  ve věci kanalizační  přípojky k RD na pozemku par. č.  

                     277/3.   Zastupitelstvo   obce   neshledalo  pochybení   v  postupu  rady  obce  a  

                     neusneslo se na  změně rozhodnutí 

 

14/V/2019 – Pokračování realizace veřejného osvětlení Pláňavy – Dolina   

 

15/V/2019 – Projednat se správci sítí podmínky uložení inženýrských sítí do pozemků Obce  

                     Halenkovice 

 

16/V/2019 – Záměr odkoupení celé budovy č.p. 577 v Halenkovicích 

 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

 
17/V/2019 – Pořízení změny  územního  plánu  u pozemku  par. č. 896/11 o celkové výměře  

                     5291 m2 do zastavitelných ploch bydlení individuální (BI) na základě žádosti p.  

                     Jindřicha Juřeny. ZO doporučuje podání nové žádosti s patřičným označením a  

                     změnou pouze části pozemku. 

 

18/V/2019 – Předloženou  smlouvu na zajištění poradenských  služeb  při realizaci  projektu  

„Revitalizace    bývalého   objektu   kravína    na  odpadové    centrum   v  obci  

Halenkovice“  s Regionální    rozvojovou   agenturou  Východní  Moravy.  ZO 

doporučuje  doplnit  podmínky  a projedná  na dalším zasedání 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ………………………………                                           ……………………………… 

      Jaromír Blažek – starosta                                             Bc. Karel Platoš – místostarosta 

 

 

 


