Ad 7/
Nabídka rozší ení Mobilního rozhlasu o službu Chytrý zpravodaj
Spole nost Munipolis, s.r.o., poskytovatel služby Mobilní rozhlas zaslal nabídku na službu
Chytrý zpravodaj, což obnáší možnost zve ej ování zpravodaje obce prost ednictvím
Mobilního rozhlasu. Obecní zpravodaj lze jednoduchou úpravou na webových stránkách obce
už v sou asné dob zve ejnit prost ednictvím služby Mobilní rozhlas. Rozdíl oproti nabízené
služb je pouze v tom, že nebude zobrazován formou otá ejících se stránek, ale ve formátu
klasického pdf souboru. Služba je zpoplatn na ástkou 4900 K ro n .
Mgr. Petra Zádilská uvedla, že ástka schválená na provozování Mobilního rozhlasu v roce
2021 nebyla celá vy erpána, tudíž je pro po ízení této služby.
Návrh na usnesení . 7/69/2021
Rada obce schvaluje objednávku na poskytování služby Chytrý zpravodaj od spole nosti
Munipolic, s.r.o.
Hlasování – 1 ano – Mgr. Petra Zádilská
4 ne – Ing. Radek Chrom ák, Mgr. Miroslav Zetek, Ing. V ra Grísová, Jan Václavík st.
Usnesení nebylo p ijato v navrženém zn ní.
Ad 8/
Pod kování za finan ní dar
P. Mgr. Ján Rušín, SVD zaslal Obecnímu ú adu Halenkov písemné pod kování za dotaci, která
byla poskytnut ímskokatolické farnosti Halenkov.
Návrh na usnesení . 8/69/2021
Rada obce bere na v domí pod kování P. Mgr. Jána Rušína, SVD.
Hlasování – 5 ano.
Usnesení bylo p ijato v navrženém zn ní.
Ad 9/
Sm nná smlouva a smlouva o z ízení v cného b emene
Rad obce byla p edložena Sm nná smlouva spolu se smlouvou o z ízení práva v cného
b emene mezi obcí Halenkov a panem A.Š. Sm na p edm tných nemovitostí byla schválena
Zastupitelstvem obce Halenkov dne 16. 12. 2020. V cné b emeno – služebnost cesty a stezky
bude z ízeno ve prosp ch obce Halenkov.
Návrh na usnesení . 9/69/2021
Rada obce schvaluje Smlouvu o z ízení práva v cného b emene uzav enou mezi obcí
Halenkov a panem A.Š. v p edloženém zn ní a pov uje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování – 5 – ano.
Usnesení nebylo p ijato v navrženém zn ní.
Ad 10/
asový plán obce Halenkov pro provád ní opat ení Programu zlepšování kvality ovzduší pro
zónu St ední Morava CZ07
Na základ nové legislativy pro ochranu ovzduší bylo obcím uloženo zpracovat program
provád ní opat ení pro zlepšování kvality ovzduší v obci. Program se skládá z informa ních
opat ení a zajišt ní spolupráce pro ORP, které bude vykonávat kontrolní innost.

