
Obec Halenkovice 
PSČ 763 63, okres Zlín 

 
 

USNESENÍ 
 

z II. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice  
konaného v Halenkovicích dne 20. prosince 2018 

 

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

01/II/2018 – Zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání ZO 

02/II/2018 – Zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období 

03/II/2018 – Slib nového člena Zastupitelstva obce Halenkovice  

04/II/2018 – Rezignaci na člena pracovního výboru projektu Vodovod Dolina - p. Jaromíra 

Blažka 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

05/II/2018 – V souladu s § 72 zákona č.128/2000 Sb., o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 

Sb., o odměnách měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného zastupitele pro 

nově jmenovaného člena zastupitelstva, a to od 20.12.2018, ve výši stanovené 

usnesením č. 2 Ustavujícího zastupitelstva ze dne 31. října 2018 
 

06/II/2018 – Rozpočtové opatření č. 04/ZO/2018 

07/II/2018 – Směrnici pro tvorbu a používání sociálního fondu Obce Halenkovice 

v předloženém znění 
 

08/II/2018 – Střednědobý výhled Obce Halenkovice na roky 2021 a 2022 v předloženém 

znění  
 

09/II/2018 – Schodkový rozpočet obce Halenkovice na rok 2019 na straně příjmů ve výši 

30 362 500,- Kč a na straně výdajů ve výši 33 862 500,- Kč 
 

10/II/2018 – Návrh podmínek přidělení dotace „Studna“ z rozpočtu Obce Halenkovice 

v předloženém znění – ve výši 60 % nákladů, maximálně však 60 000,- Kč 
 

11/II/2018 – Plán obnovy kanalizace v obci Halenkovice v předloženém znění 

12/II/2018 – Prodej pozemku par. č. 2657/10 v k.ú. Halenkovice za cenu 82 350,- Kč bez 

DPH p. Pavlu Juřenovi 
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PSČ 763 63, okres Zlín 

 
 

 

13/II/2018 – Nákup pozemku par. č. 3785/22 v k.ú. Halenkovice za cenu 48 000,-Kč 

14/II/2018 – Prodej pozemku par. č. 3547/30 v k.ú. Halenkovice p. Ladislavu Almáši a p. 

Miroslavě Almáši Rajtarové za cenu 6 655,-Kč včetně DPH 
 

15/II/2018 – Finanční odměnu (plat) za provedenou práci (DOPP) za rok 2018 pro PaedDr. 

Marii Kašíkovou, p. Ing. arch. Zuzanu Šaláškovou a p. Elišku Černochovou, viz 

přiložené smlouvy o provedení práce 

 
16/II/2018 Podání žádosti o dotační tituly:  

 

2.5 DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

2.1 DT 117d8210A – Podpora a obnovy místních komunikací 

2.3 DT 117d8210C – Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury 

2.8 DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního 

odpočinku 
 

17/II/2018 – Změnu termínu následujícího zasedáni zastupitelstva obce – 30.1.2018 

18/II/2018 – Podmínky pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu obce – definice položek 

včetně výše nákladů 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

 

19/II/2018 – Návrh na změnu Územního plánu Obce Halenkovice na pozemek par. č. 2221 

v k.ú. Halenkovice 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje:  

 

18/II/2018 - Finanční výbor provedením kontroly u TJ Halenkovice a Domova pro seniory 

Napajedla na finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Obce Halenkovice na 

roky 2017–2018 dle předloženého vyúčtování. V termínu do 12.6.2019 

 

 

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

    Jaromír Blažek – starosta                                                     Bc. Karel Platoš – místostarosta 
 


