Usnesení z 29. zasedání Obecního zastupitelstva Halenkov, 31. 3. 2010

OZ schvaluje:
1. Program 29. zasedání.
2. Návrhovou komisi – p. Jan Václavík, Mgr. Zdeněk Hala.
3. Převzetí ručitelského závazku za dluh z titulu smlouvy o půjčce, která bude uzavřena
mezi dlužníkem Sdružení Valašsko – Horní Vsacko, sídlem Radniční náměstí 42,
Karolinka, IČ: 67728189, a věřitelem POZIMOS a. s., sídlem K Pasekám 3663,
Zlín, IČ: 00147389, to však pouze do výše 2.860.000,- Kč.
Znění Smlouvy o převzetí ručitelského závazku a Smlouvu o poskytnutí účelově vázané
dotace z rozpočtu Obce Halenkov. /finanční podíl účasti obce na cyklostezce/
4. Prodej pozemku p. č. 327/3 o výměře 272 m2 v k. ú. i obci Halenkov panu Petru
Tatalákovi, Halenkov 177 za cenu 30,- Kč/m2.
5. Prodej pozemku p. č. st. 1125 o výměře 206 m2 v k. ú. i obci Halenkov společenství
vlastníků domu Halenkov 621 za cenu 150,- Kč/m2.
6. Prodej pozemku pod budovou mlékárny panu Janu Václavíkovi, Halenkov 530
za cenu 150,- Kč/m2, po odměření GP.
7. Směnu části parcely PK 5558 – 259 m2 – Obec Halenkov, PK 5556 – 259 m2 – p. Jaroslav Orság,
Halenkov 552, obě parcely k. ú. i obec Halenkov.

OZ jmenuje:
1. Ověřovatelé zápisu – ing. Pavlu Krejčí, p. Jana Jakeše.

OZ bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení.
2. Informaci o postupu prací na tvorbě nového územního plánu Halenkov.
3. Informace o Cyklostezce Bečvě.
4. Informaci o dopise pana Ladislava Řičičáře st. Halenkov 596 – prodej parcel
a pověřuje starostu a místostarostu obce jednáním o výši zhodnocení pozemků, především
uznatelnosti projekčních prací.

Zastupitelstvo obce Halenkov podle § 6 odst. 5 písm. c/ ve spojení s § 54 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, ve znění pozdějších
předpisů
a/ ověřuje, že změna č. 16 územního plánu sídelního útvaru halenkov není v rozporu
- s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 schválenou vládou ČR usn. č. 929/2009
ze dne 20. 7. 2009. Sdělení o schválení Politiky územního rozvoje bylo zveřejněno ve Sbírce
zákonů č. 270/2009.
- s územně plánovací dokumentací vydanou Zlínským krajem a to:
Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje vydanými Zastupitelstvem Zlínského kraje
dne 10. 9. 2008 pod č. usn. 0761/Z23/08.

- se stanovisky dotčených orgánů.
- se stanovisky Krajského úřadu Zlínského kraje,
jak je uvedeno v části II. obsahu
b/ vydává změnu č. 16. územního plánu sídelního útvaru Halenkov v rozsahu dle části III. obsahu.

OZ nesouhlasí:
1. Se zařazením a umístěním nádrže na povrchovou akumulaci vod v k. ú. a obci Halenkov,
údolí Dinotice do nově tvořeného územního plánu Obce Halenkov.

Jaroslav Maňák
místostarosta obce

Ing. Jiří Lušovský
starosta obce

