Vloženo: 22.8.2008

Usnesení
z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice,
konaného dne 15.8.2008 od 19,30 h
v kanceláři 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) Změna trasy plánované komunikace v lokalitě č. 10.
b) Žádost Věry Hladké, Žamberk č.p. 830 o změnu funkční plochy z urbanistické
zeleně na území venkovského bydlení na pozemku par.č. 164.
c) Změnu funkční plochy z urbanistické zeleně na území venkovského bydlení na
pozemku par.č. 175.
d) Žádost Antonína Smetany, Helvíkovice č.p. 28 o změnu funkční plochy
z urbanistické zeleně do území městského bydlení nebo území venkovského
bydlení na části pozemku par.č. (1090/1) PK
2. Nákup pozemku par.č. 991/19 v k.ú. Helvíkovice o výměře 283 m2 za cenu 200,- Kč
za 1 m2 od Jana Kubíčka, Žamberk Draha 924 se závazkem obce zřídit na převáděném
pozemku nejpozději do 10 let veřejnou komunikaci.
3. Pronájem pozemku par.č. 218 a pozemku par.č. 135/2 oba v k.ú. Helvíkovice o
celkové výměře 490 m2 za cenu 10,- Kč za 1 m2 za rok společnosti Vodovody a
kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. na dobu neurčitou počínaje 1.1.2009.
4. Smlouvy o nájmu bytů v č.p. 165 na období 1.9.2008 – 30.8.2010 dle Pravidel pro
pronájem bytů pro příjmově vymezené osoby
a)
byt č. 1 - nájemci manželé Anna a Jaromír Janebovi
b)
byt č. 2 - nájemce Věra Felcmanová
c)
byt č. 3 - nájemce Alicja Hušková.
5. Umístění dopravního značení 20 km/h na komunikaci par.č. 1466 a 1475/2 a
dopravního značení zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou „Dopravní obsluze vjezd
povolen“ na komunikaci par.č. 1467/1 v k.ú. Helvíkovice.
6. Vybudování a provozování fotovoltaické elektrárny společností ENERGY 21 a.s.
Praha 3 na funkčních plochách průmyslové výroby určených územním plánem obce
Helvíkovice – lokality č. 21 a č. 22.
7. Pronájem nebytových prostor v č.p. 165 - sušárnu manželům A. + J. Janebovým.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Prodej části pozemku par.č. 1543/1 Martě Hollé, Rychnov n.Kn. z důvodu umístění
na tomto pozemku čerpací stanice odpadních vod v rámci výstavby kanalizace obce.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi požádat krajský úřad o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Pardubického kraje - do 31.8.2008
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva obce.

Zapsala Dittertová, Helvíkovice 15.8.2008
MVDr. Petr Šalanský, starosta
Ověřovatelé zápisu: Gábriš Roman, Bednářová Jana

