Vloženo: 31.10.2008

Usnesení
z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice,
konaného dne 24.10.2008 od 19,00 hodin
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. Rozpočtové opatření č. 2/2008.
2.
Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č.j. UZSVM/HUO/5341/2008-HUOM
Sp 48/2008 JIN na pozemek par.č. 1432/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Helvíkovice mezi Českou republikou – ÚZSVM Praha 2 (převodcem) a Obcí
Helvíkovice (nabyvatelem).
3.
Darovací smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitostem, na pozemky par.č.
1465/7 a 1465/8, ostatní plocha, v k.ú. Helvíkovice mezi Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR Praha 4 (dárcem) a Obcí Helvíkovice (obdarovaným).
4. Pořízení Změny č. 2 územního plánu obce v těchto oblastech:
a)
Změna funkční plochy zemědělská výroba kolem kravína na Skále na
plochu pro výrobu a skladování – drobná řemeslná výroba a dále rozšíření
plochy po ochranné pásmo el. vedení 35 kV.
b)
V platných stávajících regulativech plochy průmyslová výroba bude
doplněno přípustné využití stavby fotovoltaické elektrárny. V lokalitě na
Skále omezení do 50 kW.
5.
Sjednání smlouvy na zimní údržbu komunikací s dodavatelem s nejnižší cenovou
nabídkou.
Sjednání smlouvy na vypracování projektové dokumentace na výstavbu chodníku u
6.
I/11 a projektové dokumentace na rekonstrukci hřbitovní zdi s Projekční kanceláří
M.Stejskal Žamberk.
7.
Sjednání smlouvy na vypracování projektové dokumentace na rozšíření veřejného
osvětlení v lokalitě na Skále od Kroulových č.p. 4 k Chaloupkovým č.p. 144 a na
rekonstrukci veřejného osvětlení na dolním konci od Tomšových č.p. 75 k mostu
k Popluží a k I/11 s Vladimírem Bezperátem, Letohrad.
8.
Změnu PRVK Pardubického kraje podle podkladů VIS Hradec Králové ze dne
22.10.2008.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi zjistit výši nákladů na pořízení projektové dokumentace podle bodů 6. a
7. oddílu ZO schvaluje do 15.11.2008.
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva obce.
Zapsal MVDr. Petr Šalanský, Helvíkovice 24.10.2008

MVDr. Petr Šalanský, starosta
Ověřovatelé zápisu: Holubář Vladislav, Felcman Miroslav

