Vloženo: 23.5.2007

Usnesení
z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice,
konaného dne 18.5.2007 od 19.00 hodin
v sálku obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
2.Zprávu o práci obecního úřadu.
3.Zprávy předsedů výborů .
4.Zprávu o finanční situaci obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
„Strategii místního rozvoje regionu Orlicko“ dle předloženého
textu a souhlasí s územním začleněním obce do území MAS
Orlicko.
2.
Prodej pozemku parcelní číslo 274/36 o výměře 635 m2 v k.ú.
Helvíkovice za cenu 130,- Kč za 1m2 společnosti DEKWOOD s.r.o.
Helvíkovice 23.
3.
Závěrečný účet obce a výsledek hospodaření obce za rok 2006
bez výhrad.
4.
Zveřejnění prodeje obecního pozemku parc. č. 1042/2 o
výměře 181 m2 za cenu 200,- Kč /m2.
5.
Provedení rekultivace pozemku u mostu k Popluží firmou
Jaromír Šeda Farma Dolní Dvůr dle předložené cenové nabídky.
Za odstranění pařezů zaplatí obec 2500,- Kč+DPH, ostatní
náklady uhradí uvedená firma jako sponzorskou spoluúčast.
6.
Sekání příkopů v letošní sezóně firmou CENTEP s.r.o. v šíři
120 cm za cenu 0,45 Kč včetně DPH za běžný metr.
7.
Uzavření smlouvy s Janem Kubíčkem, 564 01 Žamberk Draha
924 na 15-ti leté předkupní právo Obce Helvíkovice na parcelu
vyměřenou z parcely č. 981 v k.ú. Helvíkovice pro potřebu
vybudování místní komunikace. Smlouva musí obsahovat tato
ustanovení: Pořízení GP a vklad do KN zajistí p. Kubíček, bude
obsaženo ustanovení o ceně a to koupě za cenu obvyklou v době
koupě, pozemek bude zakoupen beze změny dosavadního druhu
pozemku a bez úhrady případných staveb na něm stojících. Po
zajištění předkupního práva pro Obec Helvíkovice v KN bude obec
souhlasit se skácením dvou lip z aleje v místě výjezdu z pozemku
p. Kubíčka. Bude stanovena náhradní výsadba dvou nových
stromů vhodně umístěných na tomtéž pozemku, aby alej byla
znovu doplněna.
Zastupitelstvo obce ukládá:

1.

Starostovi obce zajistit zpracování mapy pro letní údržbu
ploch veřejné zeleně, zejména příkopů a krajnic komunikací
v obci.

Usnesení bylo schváleno jednomyslně 7 hlasy přítomných
zastupitelů.
V Helvíkovicích dne 18.5. 2007
zapsal:
MVDr. Petr Šalanský,starosta
Ověřovatelé zápisu: Roman Gábriš, Jana Bednářová

