
Obec Halenkovice 
PSČ 763 63, okres Zlín 

 

 

USNESENÍ 
 

ze VII. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice  

konaného v Halenkovicích dne 5. června 2019 
 

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

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

 

02/VII/2019 – Zprávu o plnění usnesení  

 

03/VII/2019 – Zprávu finančního výboru o provedených kontrolách  

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
04/VII/2019 – Účetní závěrku obce Halenkovice za rok 2018 

 

05/VII/2019 – Závěrečný  účet  obce  Halenkovice za  rok  2018  včetně  Zprávy o  výsledku    

                        přezkoumání hospodaření za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením,  

                        a to bez výhrad  

 

06/VII/2019 – Finanční   kompenzaci – dotaci   na  dopravné   pro  dojíždějící  pedagogické  

                        pracovníky ZŠ a MŠ Halenkovice na školní rok 2018/2019 

 

07/VII/2019 – Nákup pozemků v k.ú. Halenkovice  par. č. 901 za cenu  42 500,- Kč a par. č.  

                         924/8 za cenu  41 613,- Kč  

 

08/VII/2019 - Prodej nepotřebného  majetku  obce Halenkovice – traktor Wisconsin včetně  

                        předního nakladače za cenu  301 000,- Kč zájemci - Město Polička 

 

09/VII/2019 – Jednotný  postup  odpovědi   pro  žadatele  při  podání  žádosti   o změnu  ÚP  

                         Halenkovice ve znění – Návrhy na  změnu  územního  plánu  se zastavují do 

                         ukončení komplexních pozemkových úprav nebo do konce volebního období 

 

10/VII/2019 – Nákup   stavby  septiku   u  bytovky   na Dolině  a pozemku  dle  znaleckého   

posudku  č. 5070-79/2019 za  cenu 81 250,- Kč 

 

11/VII/2019 – Zadání prací  na projektové   dokumentaci  pro společné  územní a stavební  

                        řízení   včetně  prováděcí   dokumentace   na  akci  „Kanalizace  Zádřinové“  

za cenu 380 000,- Kč u firmy Vegi, s.r.o. Kroměříž 

 

12/VII/2019 – Cenovou mapu pozemků v obci Halenkovice pro rok 2019 ve stejném znění 

jako  v roce  2018 
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13/VII/2019 – Rekonstrukci čtyř učeben základní školy mimo rozpočet školy (elektřina,  

kazetové stropy včetně osvětlení) ve výši 523 000,- Kč 

 

14/VII/2019 – Částky za pronájem tělocvičny pro spolky a jednotlivce 

 

a) senioři a spolky pracující s dětmi (organizované) – bez poplatku 

b) ostatní subjekty a jednotlivci ve výši 250,- Kč/ hod. 

 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce Halenkovice: 

 
15/VII/2019 – Zpracováním návrhu rozpočtu na elektronickou úřední desku 

 

16/VII/2019 – Dále jednat s vlastníkem budovy Jednoty (čp. 577) o podmínkách odkoupení   

části budovy (první patro) dle  znaleckého  posudku  č. 7494-064/19  

 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje ředitelku ZŠ a MŠ Halenkovice: 

 
17/VII/2019 – Na  základě  provedené  kontroly  v ZŠ  a  MŠ  Halenkovice  a  doporučení  

                        Finančního výboru provést tato opatření: 
 

- vypracovat kompletně nové smlouvy na pronájmy tělocvičny a předložit  

je radě obce do 15.7.2019 

- vypracovat návrh smlouvy na odměnu pro správce tělocvičny a předložit  

ji radě obce  

 

 

 

 

 

 

 

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

      Jaromír Blažek – starosta                                             Bc. Karel Platoš – místostarosta 


