
Vloženo: 20.7.2009 

Usnesení 
z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice,  

konaného dne 17.7.2009 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.      Bezplatný převod pozemků par.č. 274/5  a 274/51 KN a par.č. 262/13, 262/14, 
262/15, 262/9, 262/12 a 262/16 PK v k.ú. Helvíkovice Městu Žamberk a pověřuje 
starostu k podepsání souhlasných prohlášení.   

2.      Bezplatný převod pozemku par.č. 263/4 PK v k.ú. Helvíkovice Obci Dlouhoňovice a 
pověřuje starostu k podepsání souhlasných prohlášení. 

3.      Nákup pozemku par.č. 978 PK v k.ú. Helvíkovice o výměře 3 870 m2 od pana J. M., 
Helvíkovice 147 za kupní cenu 150,- Kč za 1 m2. 

4.      Snížení ceny stavební pozemků na Skále na 320,- Kč za 1 m2.  
5.      Zveřejnění záměru prodat stavební pozemky par.č. 19/14, 19/15, 19/16, 19/20, 19/21 

a 19/22 v k.ú. Helvíkovice. 
6.      Prodej pozemku par.č. 19/13 v k.ú. Helvíkovice o výměře 1073 m2 za cenu 320,- Kč 

za 1 m2 panu P. J., Žamberk a zároveň schvaluje smluvní ujednání o odložení platby 
kauce 100 000,- Kč o 3 roky. Pokud bude do 3 let RD na pozemku zkolaudován, 
kauce se promíjí.  

7.      Zveřejnění záměru prodat pozemek par.č. 283/1 v k.ú. Helvíkovice za minimální 
cenu 150,- Kč za 1 m2.  

8.      Zadání změny č. 2 a 2A Územního plánu obce Helvíkovice 
9.      Změny ÚPO se nebudou rozšiřovat o další změny zařazené jako 2B (požadavek p. Š. 

na převod jeho pozemků par.č. 993/1, 997 a 1003/1 v k.ú. Helvíkovice do území 
venkovského bydlení). 

  
  
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva obce.   
Zapsala Věra Dittertová, Helvíkovice 17.7.2009  
  MVDr. Petr Šalanský, starosta 

  
Ověřovatelé zápisu:   Felcman Miroslav, Vábrová Monika 
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