Usnesení z 28. zasedání Obecního zastupitelstva, dne 10. 3. 2010
OZ schvaluje:
1. Program 28. zasedání obecního zastupitelstva.
2. Návrhovou komisi – p. Jan Václavík, Mgr. Zdeněk Hala.
3. V rámci přijatých rozpočtových opatření pro rok 2010 obecní zastupitelstvo
odsouhlasilo zajištění vlastních zdrojů na spolufinancování předkládaného projektu
„Studie využitelnosti území – revitalizace území bývalého armádního velkoskladu
PHM Halenkov“ v rámci podpory PF 03 – 10 a to ve výši 176 000,- Kč kryté rozpočtem
obce roku 2010.
4. Rozpočtová opatření roku 2010 dle přílohy.
5. Obec Halenkov bude na základě projektu Dostavba kanalizace a vodovodu v obci
po dokončení stavby a provedené kolaudaci samostatně provozovat kanalizaci a vodovod
v celé obci.
Dodatek č. 3 o nájmu, zajištění provozu a údržby vodohospodářského zařízení mezi obcí
Halenkov a Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.
6. Podepsání dodatku Smlouvy o dílo 2957 /posun počátku a ukončení prací/ Dostavby
kanalizace a vodovodu v obci/ a pověřuje tímto starostu obce podepsáním.
7. Na příští zasedání pozvat ing. Chytila – projektanta ve věci opravy lávek přes řeku Bečvu.
8. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území
Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou.
9. Díl nově označený jako p. č. 103/32 o výměře 582 m2 , ostatní plocha, k. ú. Halenkov, bude
kupujícím – Forota Group, s. r. o., Bařinská 39, 756 05 Karolinka zaplacen ve výši 1,- Kč.
10.Koupi pozemku p. č. PK 5558 v k. ú. a obci Halenkov od p. Aleny Václavíkové,
Halenkov 562 za cenu 10.000,- Kč.
OZ jmenuje:
1. Ověřovatelé zápisu – ing. Pavla Krejčí, p. Jan Jakeš.
OZ bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení.
2. Plnění rozpočtu za rok 2009.
3. Informace o pracích na realizaci díla Cyklostezka Bečva.
3. Informace týkající se prodeje Penzionu Fortuna.
4. Informace o návrhu programu halenkovských slavností.
OZ ruší:
1. usnesení zastupitelstva obce Halenkov z 25. zasedání Obecního zastupitelstva Halenkov
ze dne 27. 2. 2006, v bodě 4, kterým schválilo dle ust. § 12 písm. a/, zákona č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, ve znění pozdějších předpisů,
- Karkoszková Věra, Halenkov 10E – změna využití území na plochu sportovní /sjezdovka,
vlek/ včetně koncepčního řešení technické a dopravní infrastruktury.
2. usnesení zastupitelstva obce Halenkov z 3. zasedání Obecního zastupitelstva Halenkov
ze dne 20. 1. 2006, v bodě 5 v části, kterou schválilo podle § 84 odst. 2 písm. b/ zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů a podle § 20 odst.
7 a § 31 odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/,
ve znění pozdějších předpisů, zadání pro zpracování konceptu řešení změny č. 14 A
/lokalita K/.

OZ pověřuje:
1. Ing. Jiřího Lušovského, starostu obce k účasti na řádné valné hromadě společnosti Vodovody
a kanalizace Vsetín, a. s. která se koná 3. 6. 2010.
V případě nepřítomnosti pověřuje pana Jaroslava Maňáka, místostarostu obce.

OZ vyhlašuje záměr:
1. Prodeje p. č. 327/3 o výměře 272 m2 v k. ú. Halenkov.
2. Prodeje st. p. č. 1125, o výměře 206 m2 , k. ú. Halenkov.
3. Prodeje budovy bývalé mlékárny, včetně pozemku pod budovou.
4. Směny parcel – část p. č. PK 5558 po odměření za p. č. PK 5556, k. ú. Halenkov.

OZ zamítá:
1. Směnu p. č. 11/12 a část p. č. 9/4 po odměření za část p. č. 9/3 /ve vlastnictví obce/,
všechny parcely v k. ú. Halenkov.

Jaroslav Maňák
místostarosta obce

Ing. Jiří Lušovský
starosta obce

