
Vloženo: 1.4.2010 
 

Usnesení z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice, konaného 
dne 25.3.2010 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. Rozpočtový výhled na roky 2011 - 2013. 
 
2. Pořízení změny č. 3 Územního plánu Helvíkovice. Současně schvaluje spolupracujícího 
zastupitele MVDr. Petra Šalanského. Obec bude požadovat úhradu vynaložených nákladů v 
souvislosti s pořízením změny č. 3 ÚP Helvíkovice po navrhovatelích těchto změn. Do změny 
č. 3 ÚP Helvíkovice budou zařazeny níže uvedené změny: 

a. Žádost J. K. a N. V. – výstavba FVE na pozemcích par.č. 1204/2 PK a par.č. 1204/1 
PK. 
b. Žádost J. R.– venkovské bydlení na pozemcích par.č. 77 PK a par.č. 980 PK. 
c. Žádost Z. Š. – venkovské bydlení na pozemku par.č. 59 PK. 
d. Žádost T. F. – venkovské bydlení na části pozemku par.č. 785 PK. 
e. Žádost T. K. – venkovské bydlení na části pozemku par.č. 1163/1 PK. 
f. Žádost J. Š. – území venkovského bydlení na části pozemku par.č. 98 PK. 
g. Návrh obce – rekreační plocha na pozemcích par.č. 1385/21 PK, 1385/3 PK, 1383 
PK, 1384 PK, 1385/4 PK, 1385/9 PK, 1385/22 PK. 

 
3. Výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce hřbitovní zdi“. Dodavatelem  stavby 
byla vybrána společnost BROMACH 
 
s.r.o. Praha 3. 
 
4. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2003261/VB/2 s 
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. 
 
5. Smlouvu o provozování vodohospodářského majetku s VAK Jablonné n.Orl. a.s. 
 
6. Navýšení odměny starosty od 1.3.2010 na měsíční výši 15 651,- Kč. 
 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
 
    1. Zařazení následujících žádostí do změny č. 3 Územního plánu Helvíkovice: 



    a. Žádost V. P. – zařazení pozemku par.č. 1281/1 do plochy pro výrobu a 
skladování – pro výstavbu FVE. FVE jako technické zařízení obytného objektu může 
být umístěna ve stávající ploše venkovského bydlení. 
    b. Žádost J. R. – zařazení pozemku par.č. 71 PK do plochy městského bydlení. 
    c. Žádost Z. Š. – zařazení pozemků par.č. 993/1 PK, 997 PK a 1003/1 PK do plochy 
pro výrobu a skladování – pro výstavbu FVE. 
    d. Žádost J. S. – zařazení pozemku par.č. 455/16 PK do plochy rekreace. 
    e. Žádost J. H. – zařazení pozemku par.č. 1202/5 do plochy vesnického bydlení. 
    f.  Žádost J. K. – zařazení pozemku par.č. 1385/21PK a 1385/3 PK do plochy pro 
bydlení. 
    g. Žádost M. B. – zařazení pozemku par.č. 847 PK do plochy venkovského bydlení. 
    h. Žádost manželů Ž. – změna využití pozemku par.č. 1054/13. Změna určení 
pozemku byla zařazena již do změny č. 2 ÚPO. 

 
 
Zastupitelstvo obce ruší: 
 
    1. S účinností od 1.3.2010 - Bod č. 4 usnesení ze dne 29.1.2010 – přidělení finančního daru 
starostovi. 
  
 
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva obce.   
 
Zapsala Věra Dittertová, Helvíkovice 25.3.2010     
 
 MVDr. Petr Šalanský  starosta 
 
Ověřovatelé zápisu:Vábrová Monika Felcman Miroslav 


