
 Vloženo: 18.8.2005 

Usnesení 
ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice,  

konaného dne 12.8.2005 od 20,00 hodin  

v kanceláři obecního úřadu 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1.      Zprávu o práci obecního úřadu 
2.      Zprávy předsedů o činnosti jednotlivých výborů 
3.      Zprávu o finanční situaci obce 
4.      Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje k návrhu zadání Změny č. 1 ÚPO 
5.      Podněty občanů z diskuse. 

  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1.      Rozpočtové opatření č. 1/2005 
2.      Odpis nevymožitelných pohledávek v celkové výši 2 075,- Kč 
3.      Nákup pozemku par.č. 19/8 díl „a“ o výměře 409 m2 za cenu 150,- Kč za 1 m2 od 

Jana Kubíčka ze Žamberka, všechny poplatky hradí obec 
4.      Prodej pozemku (19) PK o výměře 583 m2 bratrům Lukášovi a Tomášovi 

Kubíčkovým, Helvíkovice 9 a nákup pozemku par.č 19/8 díl „b“ o výměře 121 m2 a 
pozemku par.č. 19/8 díl „e“ o výměře 462 m2 od bratrů Kubíčkových – vzájemná 
směna pozemků, všechny poplatky hradí obec 

5.      Prodej pozemku par.č. 1049/8 o výměře 92 m2 a pozemku par.č. 1053/7 o výměře 
36m2 za cenu 150,- Kč za 1 m2 manželům Petrovi a Radce Tedlovým, Helvíkovice 8. 
Všechny náklady spojené se sepsáním smlouvy a zhotovením geometrického plánu 
hradí kupující. 

6.      Uzavření kupní smlouvy mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, jako 
prodávajícím a Obcí Helvíkovice, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej stpč. 
113/1 v k.ú. Helvíkovice za cenu ve výši 15 000,- Kč, dle přílohy k usnesení (kupní 
smlouva č.j. HUOU/1038/2005 – Sp 7/2005 Če) 

7.      Návrh zadání Změny č. 1 územního plánu obce Helvíkovice, dle přílohy k usnesení 
8.      Zhotovení asfaltového nátěru na obecní cestě od Matyášových po Šreibrovi firmou 

KOREKT Choceň v hodnotě 70 tis. Kč 
9.      Zadání zpracování znaleckého posudku na budovu bývalé školy č.p. 40 
10.  Zadání provedení probírky v obecním lese na Skále par.č. 3/1 

  
Zastupitelstvo obce ukládá: 

1.      Starostovi sjednat s Jiřím Krejsou opravu zábradlí u mostu k Popluží 
  
Usnesení bylo schváleno 8 přítomnými členy zastupitelstva obce. Dvořáková se zdržela 
hlasování , protože nesouhlasí v bodě 4 s úhradou všech poplatků obcí. 
  
Zapsala Dittertová, Helvíkovice 12.8.2005 

 MVDr. Petr Šalanský, starosta   
Ověřovatelé zápisu: Dvořáková Ludmila, Labudík Dušan 
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