
Obec Halenkovice 
PSČ 763 63, okres Zlín 

 

 

USNESENÍ 
 

z VIII. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice  

konaného v Halenkovicích dne 28. srpna 2019 
 

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

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

 

02/VIII/2019 – Zprávu o plnění usnesení  

 

03/VIII/2019 – Zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole – dotace studna (p. Kurtin) 

 

04/VIII/2019 – Usnesení č. 302/36 představenstva Trávníky, bytové družstvo 

 

05/VIII/2019 – Výzvu zastupitele p. Miroslava Březíka k úpravě cen za pronájem tělocvičny  

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
06/VIII/2019 – Rozpočtové opatření č. 03/ZO/2019 

 

07/VIII/2019 – Kladné  stanovisko  k  částečně  posunuté  výstavbě  zahradního  domku  na  

  pozemku par. č. 3187/1 v k.ú. Halenkovice  mimo  zastavitelnou  plochu dle  

  platného  ÚP 

 

08/VIII/2019 – Žádost o přidělení dotace (p. Hazucha) z rozpočtu Obce Halenkovice „Studna  

  2018“ za předpokladu, že žádost bude v souladu s pravidly dotace 

 

09/VIII/2019 – Vyplacení dotace  „Studna  2018“ z rozpočtu  Obce Halenkovice  na  základě  

  veřejnoprávní smlouvy a dodaných podkladů - p. Zdenek Kurtin 

 

10/VIII/2019 – Záměr převzít kanalizaci v části obce Záhumení (řadovky) do svého majetku 

 

11/VIII/2019 – Odměnu za práci kronikáře pro zastupitelku p. PaedDr. Marii Kašíkovou ve  

  dvou splátkách (ve výši 2 x 10 000, - Kč) 

                          

12/VIII/2019 – Navržené  vyjádření   k  projektu   stavby  „Silnice III/36747  Halenkovice“ 

 

13/VIII/2019 – Nákup   pozemků   par.  č.  924/8,   924/12,   901/2,   901/1,   924/13,   924/7,  

  921/2   st. 556, 1566, 1564,  1567, 1563,  413  a  921/1  v k.ú.  Halenkovice –     

  dle  předložené tabulky cen  

 

 

 



Obec Halenkovice 
PSČ 763 63, okres Zlín 

 

 
 

14/VIII/2019 – Záměr prodeje zastavěného pozemku par. č. 3534/11, 3534/4, 384/6, 3602/5,  

    823/32,  823/34,   823/59,  823/58,   823/62,   st. 927/3,   st. 922/2,  st. 920/6  

  v  k.ú. Halenkovice dle  podmínek  (narovnání vlastnických vztahů) 

                         

15/VIII/2019 – Postup vyplývající z povinnosti vlastníka mostních staveb  

 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

 
16/VIII/2019 – Přijetí  daru  1/160  podílu  z pozemku par.  č. 2593/121  do  majetku  Obce  

  Halenkovice 

 

 17/VIII/2019 – Záměr   prodeje   stavebního  pozemku  v  majetku  Obce  Halenkovice  par.  

   č. 1535/3 v k.ú. Halenkovice 

 
Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce: 

 
18/VIII/2019 – Připravit poptávkové řízení na dodavatele na akci „Zpevněná plocha, parkovací  

  plocha,  osvětlení a kanalizace u hasičské zbrojnice“ 
 

 

19/VIII/2019 – Zadat u odborné firmy zpracování výpočtu zatížitelnosti (statický výpočet + 

  diagnostický průzkum) u mostů ve vlastnictví obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      Jaromír Blažek – starosta                                             Bc. Karel Platoš – místostarosta 

 

 


