
Obec Halenkovice 
PSČ 763 63, okres Zlín 

 

 

USNESENÍ 
 

z X. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice  

konaného v Halenkovicích dne 11. prosince 2019 
 

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
01/X/2019 – Zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období  

 

02/X/2019 – Zprávu o plnění usnesení  

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
03/X/2019 – Prodej  obecních pozemků  dle GP č. 1713-21073/2019 parcel. č. 697/3  o výměře 

         13 m2, za cenu 3380,- Kč bez DPH – narovnání vlastnických vztahů 

        

04/X/2019 – Bezúplatný   převodu   pozemků   pod  komunikací  III.  třídy  parcel.  č.   233/11,  

         3605/5  a  pozemků  dle  GP  č.  1578-20069/2018 – parcel.  č.  3521/3  a  3521/2   

         v majetku Obce  Halenkovice  pro  Zlínský  kraj –  narovnání vlastnických vztahů 

 

05/X/2019 – Úpravu  Směrnice  pro  tvorbu  a používání  sociálního fondu Obce Halenkovice  

          s platností od 1.1.2020 

 

06/X/2019 – Předloženou  Dohodu  o provedení  práce pro paní Elišku Černochovou – vítání  

         občánků za rok 2019 

 

07/X/2019 – Termíny  zasedání  Zastupitelstva  obce  Halenkovice  na  rok 2020: 29.1.2020,  

          26.3.2020, 28.5.2020, 27.8.2020, 22.10.2020, 10.12.2020 

 

08/X/2019 – Ukončení  provozu  TKR v majetku Obce  Halenkovice  během  roku  2020 
                                

09/X/2019 – Předložený návrh přerozdělování finanční podpory pro sportovní a zájmové 

         spolky  

 

10/X/2019 – Rozpočet  Obce   Halenkovice   na   rok  2020  jako   schodkový,   kdy   schodek 

         rozpočtu  je  krytý  zůstatky  účtů  231  a  251,  příjmy  ve výši  32 000 000,- Kč  

         výdaje  ve  výši   42 500 000,-  Kč,  financování  ve  výši  1 500 000,-  Kč.  Jako  

         závazné ukazatele  rozpočtu stanovuje u daňových  příjmů položky, nedaňových  

         příjmů  paragrafy, u výdajů  paragrafy, s výjimkou u dotací a příspěvků  položku 

 

 

 

 



Obec Halenkovice 
PSČ 763 63, okres Zlín 

 

 
 

 

 

 

11/X/2019 – Uložení   volných    finančních   prostředků  7  milionů  Kč  v   majetku   Obce  

                     Halenkovice  na   účet  s  vyšším   výnosem  u  jiného  finančního   ústavu  než  

                     doposud 

 

12/X/2019 – Rozpočtové opatření č. 04/ZO/2019 – v upraveném znění 

                         

13/X/2019 – Odměnu neuvolněných členů  zastupitelstva  obce - 75%  z  maximální výše dle  

         tabulky - Nařízení vlády  č. 318/2017 s platností od 1.1.2020  – člen rady 5417,-  

         Kč,  předseda výboru, komise 2708,- Kč,  člen zastupitelstva 1354,- Kč 

 

14/X/2019 – Vyřazení investice „Kašna v obci Halenkovice“ – zmařená investice 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     Jaromír Blažek – starosta                                                   Bc. Karel Platoš – místostarosta 

 


