Vloženo: 17.4.2008

Usnesení
z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Helvíkovice,
konaného dne 11.4.2008 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.
Zprávu o finanční situaci obce.
4.
Zprávy předsedů o činnosti výborů.
5. Podněty občanů z diskuse.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Závěrečný účet obce a výsledek hospodaření obce za rok 2007 bez výhrad.
2. Rozpočtový výhled obce na roky 2008 - 2010.
3. Nákup pozemkové parcely č. 59/11 v k.ú. Helvíkovice o výměře 421 m2 za cenu 50,Kč za 1 m2 od p.Jiřího Matyáše, Helvíkovice 147.
4. Nákup pozemkové parcely č. 59/12 v k.ú. Helvíkovice o výměře 396 m2 za cenu
190,- Kč za 1 m2 od p. Zdeňka Šiffela, Helvíkovice 141.
5. Měsíční odměny členů zastupitelstva navýšené podle nařízení vlády č. 79/2008 od
1.4.2008.
6. Zveřejnění pronájmu bytu č. 2 v č.p. 165.
7. Zveřejnění prodeje obecních pozemků par.č. 48/3, 1620 a 1462/2 vše v k.ú.
Helvíkovice za cenu 50,- Kč za 1 m2.
8. Dopravní značení na obecní komunikaci mezi č.p.68 a č.p.74–omezení rychlosti na
20km/h.
9. Závěry z porady starostů dne 3.4.2008 na MěÚ v Žamberku ohledně vypracování
technické studie na přeložku I/11 – obchvat Žamberka.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Prodej pozemků par.č. 135/1, 135/2, 135/3 a stav.par.č. 218 v k.ú. Helvíkovice spol.
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1.
Starostovi uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 2 v č.p. 165 s vybraným žadatelem.
2.
Starostovi zajistit dopravní značení u č.p. 68 a č.p. 74 a ořezání živého plotu u č.p.
68.
3.
Starostovi zajistit opravu krajnic komunikace od mostu k Popluží po č.p. 84.
Usnesení bylo schváleno většinou hlasů přítomných členů zastupitelstva obce.

Zapsala V.Dittertová, Helvíkovice 11.4.2008
MVDr. Petr Šalanský, starosta
Ověřovatelé zápisu: Bednářová Jana, Vábrová Monika

