
Obec Halenkovice 
PSČ 763 63, okres Zlín 

 

 

USNESENÍ 
 

z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice  

konaného v Halenkovicích dne 27. srpna 2020 
 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

 

 

01/XIII/2020 - Zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání ZO 

 

02/XIII/2020 – Ocenění občanů za pěstounskou péči a volnočasové aktivity 

 

03/XIII/2020 – Zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období 

 

04/XIII/2020 – Zaslané nabídky na budoucí spolupráci ve věci datových optických sítí  

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
05/XIII/2020 – Předložený plán společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav 

 

06/XIII/2020 - Rozpočtové opatření č. 02/ZO/2020 

 

07/XIII/2020 – Odměnu členovi zastupitelstva Obce Halenkovice p. PaedDr. Marii Kašíkové 

za práci kronikářky, dle dohody o provedení práce ve dvou splátkách (ve výši 2 x 10 000,-) 

 

08/XIII/2020 – Přijetí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje do výše 95.800 Kč, 

současně však maximálně 30,66 % celkových způsobilých výdajů projektu, na realizaci 

projektu „Obnova zvonice Na Kopci Halenkovice“, parcel. č. 378, evid. pod registračním 

číslem KUL03-20/052, dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/3843/2020/KUL 

 

09/XIII/2020 – Vyřazení vozidla Škoda Fabie z majetku obce – ekologická likvidace 

 

10/XIII/2020 – Nákup části pozemku parcel. č. 936/1 

 

11/XIII/2020 – Záměr prodeje části obecního pozemku parcel. č. 3534/11 v k.ú. Halenkovice – 

narovnání vlastnických vztahů u RD čp. 251 

 

12/XIII/2020 – Záměr prodeje části obecního pozemku parcel. č. 3539/3   v k.ú. Halenkovice – 

narovnání vlastnických vztahů u RD čp. 383 

 

13/XIII/2020 - Záměr prodeje části obecního pozemku parcel. č. 3606/1 a pozemek parcel. č. 

266/2 v k.ú. Halenkovice – narovnání vlastnických vztahů u RD čp. 179 

 

14/XIII/2020 – Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce 

Halenkovice, projekt „Studna“ - vyplacení dotace, žadatel p. Krkoška, Halenkovice čp. 85 

 



Obec Halenkovice 
PSČ 763 63, okres Zlín 

 

 
15/XIII/2020 – Přijetí pozemku od Česká republika-Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Územní pracoviště Brno, Odloučené pracoviště Zlín, do vlastnictví Obce 

Halenkovice-parcela číslo 79/1, v k.ú. Halenkovice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: ostatní komunikace, dle Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva 

k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BZL/1906/2020 – BZLM 

 

16/XIII/2020 – Žádost o dotaci z rozpočtu obce projekt „Studna Halenkovice 2018“ 

Halenkovice 508 

 

17/XIII/2020 – Cenovou nabídku na projektovou dokumentaci „Rekonstrukce chodníku 

Halenkovice, lokalita Pláňavy-Dolní Konec“ od Ing. Miroslava Sukupa-PROS, za cenu 

221 000,- Kč bez DPH 

 

18/XIII/2020 – Cenovou nabídku na stavbu chodníku u zvonice na Kopci od firmy MK 

Stavební v celkové výši 70 042,73 Kč včetně DPH  

 

19/XIII/2020 – Provozní dotaci pro Klub biatlonu ve výši Kč 30 000,- formou veřejnoprávní 

smlouvy na rok 2020 z rozpočtu obce Halenkovice   

 

20/XIII/2020 – Záměr udělení dotace z rozpočtu 2021 obce Halenkovice pro Klub biatlonu ve 

výši Kč 600 000,- 

 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

 
21/XIII/2020 – Článek IV., bod 8 Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva 

k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BZL/1906/2020-BZLM   
 
 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 
 

22/XIII/2020 – P. Lukáše Kuchaře vytvořením komise ve věci datových optických sítí a 

vstoupením do jednání s jednotlivými firmami zabývajícími se danou problematikou 

 

23/XIII/2020 – Starostu obce p. Jaromíra Blažka jednáním s Úřadem pro zastupování státu ve 

věcech majetkových o článku IV., bod 8 Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva 

k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BZL/1906/2020-BZLM 

 

 

 

 

 

 

 

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

     Jaromír Blažek – starosta                                             Karel Platoš – místostarosta 

 

 


