Vloženo: 27.10.2005

Usnesení
z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice,
konaného dne 21.10.2005 od 19,30 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
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
Prodej pozemku par.č. 19/7 o výměře 1 452 m2 za cenu 250,- Kč za 1 m2 manželům
Pavlovi a Olze Svitákovým, Žamberk 1060.
2.
Prodej pozemku par.č. 1467/14 o výměře 200 m2 a pozemku par.č. 1467/4 o výměře
94 m2 za cenu 50,- Kč za 1 m2 manželům Martě a Dušanovi Hollým, Rychnov nad
Kněžnou 1457. Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vklad do KN a
poměrnou část nákladů na zhotovení geometrického plánu hradí kupující.
3.
Prodej pozemku par.č. 1467/15 o výměře 48 m2 za cenu 50,- Kč za 1 m2 manželům
Josefovi Matyášovi, Helvíkovice 38 a Jaroslavě Matyášové, Helvíkovice 122. Náklady
spojené se sepsáním kupní smlouvy, vklad do KN a poměrnou část nákladů na
zhotovení geometrického plánu hradí kupující.
4.
Prodej pozemku par.č. 1485/3 o výměře 20 m2 za cenu 50,- Kč za 1 m2 manželům
Dušanovi a Zdeňce Labudíkovým, Helvíkovice 73. Náklady spojené se sepsáním
kupní smlouvy, vklad do KN a poměrnou část nákladů na zhotovení geometrického
plánu hradí kupující.
5. Neprodat pozemek par.č. 1486/3 z důvodu zachování průjezdnosti obecní
komunikace.
6.
Právo vydržení podle § 134 Občanského zákoníku na pozemky par.č. 1485/2 a
1486/3 nelze uplatnit.
7.
Neprodat pozemek par.č. 60/2 manželům Zářeckým, Helvíkovice 143.
8.
Zřízení věcného břemene na právo chůze a jízdy majitelům domu č.p. 44 po
obecních pozemcích par.č. 239, 240/3 a 1492. Veškeré náklady na zřízení věcného
břemene uhradí strana oprávněná.
9.
Sepsání smlouvy o dílo na zimní údržbu komunikací s TS Žamberk s.r.o. dle cenové
nabídky.
10. Sepsání smlouvy o dílo na opravu fasády budovy OÚ a nátěry oken s firmou AGS
Bohemiastav a.s. Hradec Králové.
11. Zveřejnění záměru obce prodat dům č.p. 40 a přilehlý pozemek.
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva obce.
Zapsala Dittertová, Helvíkovice 21.10.2005
MVDr. Petr Šalanský,starosta
Ověřovatelé zápisu: Koukol Roman,Jeništa Jaromír

