Usnesení
z 16. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Helvíkovice, konaného dne 6.11.2012 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.
5. Ústní nesouhlas J. M. se zněním navržené Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku
par.č. 44/1 v k.ú. Helvíkovice.
6. Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí
příspěvku č. EUO-VN-29/2012.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
(výsledek hlasování:pro-proti-zdržel se)
1. Rozpočtové opatření č. 3/2012 ve výši 596 000,- Kč.
(7-0-0)
2. Přijetí účelové investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci
„Kanalizace Helvíkovice“ dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. OŽPZ/12/42067.
(7-0-0)
3. Sjednání smlouvy o dílo na zimní údržbu komunikací na zimní období 2012 – 2013
s Milanem Bednářem, Helvíkovice 74.
(6-0-1)
4. Mapový plán zimní údržby komunikací.
(7-0-0)
5. Nákup sněhové frézy HONDA HSS 970 K1 ET od firmy Živa zemědělská obchodní, a.s. na
zimní údržbu chodníků.
(7-0-0)
6. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
(7-0-0)
7. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby
s ČEZ Distribuce, a.s. č. IV-12-2010962/VB/1 stavby Helvíkovice, p.č. 991/23, Andrš – knn
přípojka.
(7-0-0)
8. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy podle § 50a Občanského zákoníku s Vodovody a
kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. č. SBVb/03/2012/Jf/ na pozemkové parcely č. 19/8, 19/4
a 19/39 v k.ú. Helvíkovice – stavba Helvíkovice Na Skále – přeložka vodovodu.
(7-0-0)
9. Zrušení usnesení č.4 ze dne 1.2.2012 doplněné usnesením č. 2 ze dne 4.7.2012 ve věci
zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 44/1 v k.ú. Helvíkovice
(3-4-0)
10. Uzavření smlouvy o dílo s firmou ing. Žaluda, projektová kancelář Praha 1 na zakázku
„Územní plán Helvíkovice“.
(7-0-0)
11. Určené zastupitele - M. Dušek, M. Felcman, M. Vábrová, A. Mikulášová, MVDr. P.
Šalanský - k účasti na místním šetření ve věci správního řízení o určení existence pozemní
komunikace.
(7-0-0)
Zapsala Věra Dittertová, Helvíkovice 6.11.2012
Jana Kolářová
starostka
Ověřovatelé zápisu:
Miroslav Felcman
……...…………………..
Monika Vábrová

……….…………………

