Vloženo: 13.8.2007

Usnesení
ze 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice,
konaného dne 10.8.2007 od 19.00 hodin
v sálku obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.

Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání a vyřízení
připomínek občanů.
2.
Zprávu o práci obecního úřadu.
3.
Zprávy předsedů výborů.
4.
Zprávu o finanční situaci obce.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
Rozpočtové opatření číslo 2/2007 na straně příjmů i výdajů
ve výši 355.000,- Kč.
2.
Navýšení počtu dětí v MŠ na 25 v souladu se zákonem č.
561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon).
3.
Provedení zemních prací pro vodovod na Skále (stavba Skála
I) firmou VENCL SERVIS s.r.o. za cenu 750,- Kč za hodinu práce
bagru.
4.
Podíl náhrady nákladů na změnu ÚPO číslo 1 ve výši 10.000,Kč žadatelem pro lokalitu Z29 (výstavba autobazaru).
5.
V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. č./ zákona číslo
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, „Změnu č. 1 Územního
plánu obce Helvíkovice“ formou opatření obecné povahy dle
předloženého návrhu.
6.
Prodloužení smlouvy s realitní kanceláří M+M Pardubice na
prodej bývalé školy za cenu 1.995.000,- Kč do 15.10.2007 jako
konečný termín pro ukončení spolupráce s touto firmou.
7.
V souladu s určením rozpočtových prostředků smlouvu o dílo
s firmou MADOS s.r.o. Lupenice na vypracování projektové
dokumentace pro územní řízení na stavbu „MOK Helvíkovice –
Popluž“ a to za cenu 36.890,- Kč s DPH.
8.
Zakoupení radaru – informačního panelu pro měření rychlosti
vozidel na silnici I/11 s umístěním naproti čp. 100 (Aulichovi) za
cenu 75.369,- Kč s DPH od firmy EMPEMONT .
Zastupitelstvo obce zamítá:
1.
Žádosti paní Olgy Klofátové Helvíkovice 44 a pana Františka
Dolečka mladšího
Helvíkovice 29 o osvobození od placení
poplatků za odpady.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1.
Stavebnímu výboru a starostovi obce zajistit možnost
lacinějšího zhotovení retardérů oproti cenové nabídce firmy JAST
s.r.o. ve výši 37.611,- Kč s DPH.
Usnesení bylo schváleno jednomyslně 6 hlasy přítomných
zastupitelů.
V Helvíkovicích dne 10.8. 2007
zapsal: MVDr. Petr Šalanský, starosta
Ověřovatelé zápisu: Roman Gábriš, Felcman Miroslav

