Usnesení
ze 14. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Helvíkovice, konaného dne 4.7.2012 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. Aktuální informace o stavbě kanalizace po obci a přípravě domovních přípojek.
5. Informaci o jednání valné hromady VAK Jablonné nad Orlicí a.s.
6. Změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MZe a Rozhodnutí o poskytnutí úhrady části
úroků z komerčního úvěru na stavbu Kanalizace Helvíkovice.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Prodej pozemku par.č. 19/14 o výměře 1221 m2 v k.ú. Helvíkovice manželům S.Ch. a K.
Scott, Kameničná 95 za cenu 320,- Kč za 1 m2. Kupní cena je splatná do 30.9.2012. Platba
kauce na stavbu RD bude odložena na dobu 3 let.
2. Doplnění usnesení č. 4 ze dne 1.2.2012 na toto znění: Zřízení bezplatného věcného břemene
na právo chůze a jízdy na pozemku par.č. 44/1 v k.ú. Helvíkovice ve prospěch všech
vlastníků nemovitostí č.p. 122 s omezením vjezdu traktorů a nákladních automobilů pouze
pro běžný provoz rodinného domu.
3. Výpůjčku nebytových prostor v budově bývalé hasičárny v Helvíkovicích na stav.par.č. 131
od 1.7.2012 na dobu neurčitou Mysliveckému sdružení Dubina Helvíkovice – Kameničná.
4. Sjednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ŘSD ČR Praha 4
k umístění a provozování vedení Kanalizace Helvíkovice – domovní přípojky č.j.
P/BVB/2012/002.
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. P/BVB/2010/002
ze dne 26.1.2010, stavba Kanalizace Helvíkovice.
6. Závěrečný účet Sdružení obcí Orlicko za rok 2011.
7. Nákup pozemku par.č. 19/39 o výměře 285 m2 za cenu 150 Kč za 1 m2 od p. Tomáše
Kubíčka, Helvíkovice 9. Na pozemku par.č. 19/39 bude zřízeno bezplatné věcné břemeno na
právo chůze a jízdy a bezplatné věcné břemeno zřízení, údržby a oprav inženýrských sítí pro
vlastníky pozemků par.č. 19/35, 19/36, 19/37 a 19/38 v rozsahu GP č. 537-229/2012.
8. Vydání Potvrzení pro Annu Janebovou o dalším vykonávání funkce ředitelky Mateřské školy
Helvíkovice, IČ 71006303, se sídlem Helvíkovice 165. Jedná se o pracovní poměr na dobu
určitou 6 let od 1.8.2012.
Usnesení bylo schváleno vcelku všemi 7 přítomnými členy zastupitelstva obce, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel hlasování.
Zapsala Věra Dittertová, Helvíkovice 4.7.2012
Jana Kolářová
starostka
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