Vloženo: 23.4.2009

Usnesení
z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice,
konaného dne 17.4.2009 od 19,00 hodin
v kanceláři obecního úřadu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
Zprávu o práci obecního úřadu.
Zprávu o finanční situaci obce.
Zprávy předsedů o činnosti výborů.
Podněty občanů z diskuse.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
Změnu funkční plochy pro bydlení na pozemku par. č. 1202/11
v k. ú. Helvíkovice na žádost vlastníka pozemku p.H. a schvaluje
pořízení změny č. 2A Územního plánu Helvíkovice. Současně
schvaluje spolupracujícího zastupitele MVDr. Petra Šalanského.
Obec bude požadovat úhradu vynaložených nákladů v souvislosti s
pořízením změny č. 2 + 2A UP Helvíkovice po navrhovatelích těchto
změn.
2.

Na základě stanoviska dotčeného orgánu ochrany životního
prostředí – KrÚ Pardubice, odboru ŽPZE, které požaduje posouzení
vlivů koncepce na životní prostředí (Změny č. 2 UP Helvíkovice a
v ní navrhovaných nových ploch pro průmyslovou výrobu a přeložky
silnice I/11) bude zpracována dokumentace „Posouzení vlivů na
životní prostředí“. Bude oslovena osoba s příslušnou autorizací.
Úhrada na zpracování „posouzení“ nebude požadována po
investorovi využívající nově navržené funkční plochy (průmysl 3a a
3b).

3.

Vyhlášení veřejné zakázky formou zadání výzvy třem zájemcům
na akci „Pracoviště Czech POINT“ a budou vyzvány k podání nabídky
a k prokázání splnění kvalifikace tyto firmy:
1.
ASC HB a.s., Kladská 78, 500 03 Hradec Králové
2.
Future Line s.r.o., Radka Chlubnová, Kolínská 295, 288 01
Nymburk
3.
IndiGO group s.r.o., Ing. Miroslav Preclík, Panská 2, 516 01
Rychnov nad Kněžnou

4.

Jmenuje pro otevírání a hodnocení nabídek veřejné zakázky
„Pracoviště Czech POINT“ tyto členy hodnotící komise:
1.
MVDr. Petr Šalanský
2.
Ludmila Dvořáková
3.
Jana Bednářová.

5.

Prodej pozemku par.č. 1334/13 v k.ú. Helvíkovice, výměra 646
m2, druh zahrada, za prodejní cenu 50,- Kč za 1 m2 panu V. P.,
Helvíkovice Houkov 8.

6.

Prodej pozemku par.č. 1334/16 v k.ú. Helvíkovice, výměra 550
m2, druh zahrada, za prodejní cenu 50,- Kč za 1 m2 manželům B.
+ Z. K., Líšnice 43.

7.

Zřízení bezplatného věcného břemene na právo chůze a jízdy na
pozemcích par.č. 44/1 a 48/2 v k.ú. Helvíkovice ve prospěch všech
vlastníků nemovitostí č.p. 124 na stavební par.č. 183 a pozemku
par.č. 44/3.

8.

Zveřejnění záměru prodeje pozemků par.č. 16/13, 16/9 a stav.
par.č. 193 vše v k.ú. Helvíkovice.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1.
Žádost p. Š. o umístění solární elektrárny na pozemcích
parc. č. 993/1, 997 a 1003/1 v k.ú. Helvíkovice.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1.
Starostovi obce v rámci pozemkových úprav
projednat možnost změny umístění pozemků na Popluží
do průmyslové zóny.
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva
obce.
Zapsala Věra Dittertová, Helvíkovice 17.4.2009
MVDr. Petr Šalanský
starosta
Ověřovatelé zápisu: Gábriš Roman, Vábrová Monika

