Usnesení
z 12. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Helvíkovice, konaného dne 20.3.2012 od 18,00 hodin
v sálku obecního úřadu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení z minulého řádného zasedání.
2. Zprávu o práci obecního úřadu.
3. Zprávu o finanční situaci obce.
4. Oznámení MZe ČR o prodloužení lhůty k dokončení výběrového řízení na poskytovatele
komerčního úvěru na stavbu „Kanalizace Helvíkovice“.
5. Obec udělila Pozemkovému úřadu souhlas k provedení stavby „Polní cesta C 3 v k.ú.
Helvíkovice u Žamberka“ s interakčními prvky IP14a, IP 14b a k provedení stavby
„Rekonstrukce polní cesty C 8, k.ú. Helvíkovice u Žamberka“.
6. Projektovou dokumentaci na rekonstrukci polní cesty C 8 zpracovala firma Multiaqua s.r.o.
Hradec Králové.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
(výsledek hlasování:pro–proti–zdržel se)
1. Rozpočtový výhled na roky 2013 – 2015.
(6-0-0)
2. Znění zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Poskytnutí úvěru obci Helvíkovice na
financování akce: Kanalizace Helvíkovice“.
(6-0-0)
3. Jmenuje pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru
obci Helvíkovice na financování akce: Kanalizace Helvíkovice“ tyto členy (náhradníky)
hodnotící komise:
Jana Kolářová
(Miloslav Dušek)
MVDr. Petr Šalanský
(Miroslav Felcman)
Alena Krejsová
(Monika Vábrová)
Jana Zezulková
(Anna Mikulášová)
Věra Dittertová
(Martin Havlíček)
(6-0-0)
4. Směnu pozemku par.č. 59/13 o výměře 97 m2 ve vlastnictví Obce Helvíkovice za pozemek
par.č. PK 49 o výměře 97 m2 ve vlastnictví Milana Galbavého, Horní Houžovec 63. (6-0-0)
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
(6-0-0)
6. Na základě dodatku č. 1 ukončení smlouvy o dílo mezi Obcí Helvíkovice a ing. Eduardem
Žaludou, Praha 1 na zpracování územního plánu pro obec Helvíkovice. Práce bude ukončena
po dokončení etapy Průzkumy a rozbory.
(6-0-0)
7. Zřízení zemědělské komise. Předsedou komise určuje MVDr. Petra Šalanského.
(5-0-1)
8. Zajištění projektové dokumentace na opravu cesty do Kusan C6.
(6-0-0)
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Předsedovi zemědělské komise navrhnout do příštího veř. zasedání členy komise.
Zapsala Věra Dittertová, Helvíkovice 20.3.2012
Jana Kolářová
starostka
Ověřovatelé zápisu:
Miloslav Dušek
……...………………….
Miroslav Felcman

……….…………………

