
Vloženo: 30.10.2007 

Usnesení 
ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice,  

konaného dne 26.10.2007 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 3/2007  na straně příjmů i výdajů ve výši 10.000  Kč. 
2.     Přistoupení obce ke Sdružení místních samospráv ČR. 
3.     Uzavření smlouvy na zimní údržbu komunikací s panem Jiřím Matyášem. 

Smlouva bude uzavřena s platností do konce dubna 2010 a ustanovením o 
meziročním nárůstu ceny vždy do 31.8. běžného roku. V případě nedohodnutí  
ceny bude smlouva umožňovat vypovězení ve 14-ti denní výpovědní lhůtě. 

  
Zastupitelstvo obce ukládá: 

1.     Projednat s panem Huškou Helvíkovice 63 otázku odkoupení části pozemku  
parcelní číslo 1426. 

2.     Projednat s firmou DEKWOOD s.r.o. možnost pořezu obecní kulatiny jako 
protihodnotu za opravu cesty k Popluži v roce 2007. 

  
Usnesení bylo schváleno všemi šesti přítomnými zastupiteli. 
  
  
V Helvíkovicích dne 26.10. 2007  
 zapsal: MVDr. Petr Šalanský, starosta 
  
Ověřovatelé zápisu: Vábrová Monika, Holubář Vladislav 
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