Usnesení ze 17. zasedání Obecního zastupitelstva Halenkov dne 15. 5. 2013
OZ schvaluje:
1. Program 17. zasedání.
2. Návrhovou komisi – p. Jan Václavík, JUDr. František Vachala.
3. Vyhlášení záměru směny části pozemků p. č. 25/3 a 123/2 v k. ú. a obci Halenkov.
4. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 3680/4 o výměře 79 m² v k. ú. a obci Halenkov.
5. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. st. 1126 v k. ú. a obci Halenkov.
6. Vyhotovení geometrického plánu na výkup části pozemků pod místní komunikací u Janišů.
7. Přijetí daru – části pozemku 2/18 z p. č. 1/23 v k. ú. a obci Halenkov od pana Bohumila
Paprskáře, bytem Zlín, K majáku 5035. Náklady s tím spojené uhradí obec.
8. Opravu střechy hasičské zbrojnice.
9. Provedení nacenění opravy střechy na požární zbrojnici odbornou firmou.
10.Obecně závazné vyhlášky o udělování čestného občanství, udělování čestné ceny obce
a o udělování čestného uznání.
11.Udělení čestného občasnství in memorium panu Silvestru Kazmířovi za jeho dlouholetou
společensky prospěšnou činnost, propagaci a rozvoj obce Halenkova.
12.Uvolnění částky 1 603 963,- Kč na dofinancování způsobilých výdajů a zafinancování
nezpůsobilých výdajů ve výši 13 450,- Kč u projektu „Revitalizace návsi v Halenkově“,
který bude předložen do Regionálního operačního programu Střední Morava, výzvy č. 40.
OZ obce Halenkov dále schvaluje v letech 2013 – 2015 předfinancovat žádosti o platbu max.
do výše 5 346 543,- Kč a uhradit ze svého rozpočtu provozní výdaje projektu v předpokládané
roční výši 60 000,- Kč a to minimálně po dobu 5 let od ukončení realizace projektu tak,
aby byla zajištěna jeho udržitelnost.
13.Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/0393/
2013/KH.
14.Finanční vypořádání ve výši 50 000,- Kč s panem Petrem Fohlerem, bytem Halenkov 377.
OZ jmenuje:
1. Ověrovatelé zápisu – p. Jan Jakeš, ing. Pavla Krejčí.
OZ bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení.
2. Plnění rozpočtu obce za I. čtvrtletí roku 2013.
3. Informace o opravě Silnice II/487 Halenkov – Nový Hrozenkov.
4. Konání zasedání obecního zastupitelstva dne 12. června 2013.
OZ zamítá:
1. Prodej parcel 1124, 1123, 1163, 1153, 1152, 1151, 1150, 1149, 1473.
OZ deleguje:
1. Starostu obce Ing. Jiřího Lušovského, v případě jeho nepřítomnosti místostarostu obce
pana Jaroslava Maňáka na řádnou valnou hromadu společnosti Valašská vodohospodářská
a. s., konané dne 6. 6. 2013.

Jaroslav Maňák
místostarosta obce

Ing. Jiří Lušovský
starosta obce

