
Vloženo: 19.12.2007 

Usnesení 
ze 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice,  

konaného dne 13.12. 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 provizorium pro rok 2008. 
2.      Dohody o změně katastrálních hranic mezi obcemi Helvíkovice a Záchlumí a 

mezi obcemi Helvíkovice a Kameničná. 
3.      Ceník na rok 2008 dle předloženého návrhu. 
4.      Úpravu prodejní ceny budovy bývalé školy č.p. 40 na částku 1.850.000,- Kč. 
5.      Pronájem části pozemku parc. číslo 1462 o velikosti 260 m2  za cenu 1,- Kč 

za 1 m2 za rok panu V. Huškovi,  č.p. 63. Doba pronájmu 1.1. 2008 – 30.6. 
2008.  

6.      Dodatky ke smlouvě s firmou EKOLA České Libchavy s.r.o. na svoz a 
odstraňování komunálního odpadu z obce na rok 2008. 

7.      Složení inventarizačních komisí pro provedení inventury obecního majetku 
k 31.12.2007. 

  
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

1.      Žádost VaK Jablonné nad Orlicí a.s. o prodej obecních pozemků parc. čísla 
218, 135/1, 135/2 a 135/3 v  k.ú. Helvíkovice za navrženou cenu.  

  
Zastupitelstvo obce ukládá: 

1.      Starostovi obce jednat s firmou ELEKTROMAN Jiří Ráb o uzavření 
dlouhodobé servisní smlouvy na údržbu veřejného osvětlení.  

  
  
Usnesení bylo schváleno všemi šesti přítomnými zastupiteli. 
  
V Helvíkovicích dne 13.12. 2007  zapsal: 

 MVDr. Petr Šalanský, starosta 
Ověřovatelé zápisu: Bednářová Jana, Gábriš Roman     
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