
Vloženo: 10.6.2008 

Usnesení 
z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice, 

 konaného dne 9.6.2008 od 19,30 h  

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.      Pořízení Změny č. 2 ÚPO Helvíkovice v těchto oblastech: 

a)       Výstavba kanalizace v obci s napojením na ČOV v Žamberku podle 
investičního záměru zpracovaného VIS s.r.o. Hradec Králové, umístění 
čerpací stanice odpadních vod na pozemku par.č. 104/1 PK.  

b)         Trasa přeložky I/11 – obchvatu Žamberka podle návrhu investora. 
c)         Rozšíření průmyslové výroby v lokalitě u Rousína a za ČOV Žamberk dle 

přiloženého zakreslení v katastrální mapě. 
d)         Žádost Dibaq a.s. – rozšíření průmyslové výroby v lokalitě č. 22 o parcelu 

č. 269/1, změna využití lokality č. 20 na území průmyslové výroby. 
e)         Žádost Jaromíra Šedy, č.p. 1 – pozemek par.č. 446/3 zařadit do území 

zemědělské výroby. 
f)          Rozdělení lokality Dolní dvůr na území venkovského bydlení a 

zemědělské výroby. 
g)          Zřízení železniční zastávky v průmyslové zóně na Popluží. 

Spolupracujícího zastupitele MVDr. Petra Šalanského při pořizování Změny č. 2 ÚPO. 
2.      Rozpočtové opatření č. 1/2008. 
3.      Nákup pozemku par.č. 991/17 v k.ú. Helvíkovice o výměře 156 m2 za cenu 150,- Kč 

za 1 m2 od paní Marty  Hollé, Rychnov nad Kněžnou. 
4.      Prodej pozemku par.č. 1462/2 v k.ú. Helvíkovice o výměře 301 m2 za cenu 50,- Kč 

za 1 m2 p.Vladimíru Huškovi, Helvíkovice 63. 
5.      Prodej pozemků par.č. 48/3 o výměře 502 m2 a par.č. 1620 o výměře 14 m2 v k.ú. 

Helvíkovice za cenu 50,- Kč za 1 m2 p. Vladislavu Holubářovi, Helvíkovice 136. 
6.      Zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku u I/11 v úseku 

od staré hasičské zbrojnice k Pohostinství U Jelena. 
  

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
1. Změnu ÚPO dle žádosti DEKWOOD s.r.o. Helvíkovice 23. 
  

Zastupitelstvo obce ukládá: 
1.      Starostovi zajištění materiálu a prostředků na natření sušící věže a spolupráci s SDH 

při provádění práce v termínu do 30.9. l.r. 
2.      Starostovi zajistit provizorní úpravu komunikace u novostavby p. Gábriše do 31.7. 

l.r. 



3.      Stavebnímu výboru zjistit stav zábradlí u mostu k Popluží, stav prken na lávce přes 
odlehčovací kanál, zkontrolovat nátěry zábradlí u všech mostků. 

  
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva obce.   
Zapsala Dittertová, Helvíkovice 9.6.2008 
 MVDr. Petr Šalanský, starosta 
Ověřovatelé zápisu: 
  
Gábriš Roman, Felcman Miroslav 
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