Usnesení
z 21. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Helvíkovice, konaného dne 2.9.2013 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. Současný stav stavby Kanalizace Helvíkovice.
5. Zpracování nového kanalizačního řádu společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlicí a.s.
6. Závěrečný účet za rok 2012 Sdružení obcí Orlicko.
7. Podání žádosti o dotaci na Zateplení objektu a rekonstrukci vytápění OÚ ve výzvě SFŽP.
8. Petici občanů ke snížení rychlosti na I/11.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 3/2013 ve výši 697 700 Kč na straně příjmů i výdajů.
2. Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova evid. č. OŽPZ/13/22530 s
Pardubickým krajem na úroky z úvěru na stavbu víceúčelového objektu.
3. Přefinancování investičního úvěru v České spořitelně a.s. ve výši 4 139 589,70 Kč. Sjednání
nové úvěrové smlouvy u Československé obchodní banky, a.s. se splatností do 24.9.2021 a
fixní úrokovou sazbou na 8 let 2,44 % p.a. zajištěné pravidelným platebním stykem
(min.80%) po dobu trvání úvěrového vztahu přes účty vedené u ČSOB.
4. Uzavření běžného účtu u České spořitelny a.s. po vypořádání úvěrového účtu a souvisejících
plateb.
5. Dodatek č. 1 se Sdružením obcí Orlicko na mimoř.členské příspěvky pro období 2013-2024.
6. Dodatek č. 2 s KVIS Pardubice a.s. ke smlouvě o dílo č. 2011/3310/0075 na vícepráce
v celkové hodnotě 584 320 Kč bez DPH.
7. Záměr zveřejnění pronájmu pozemků par.č.60/2, 4636, 59/14 a 59/12 vše v k.ú. Helvíkovice.
8. Podání žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Pardubického kraje na
rekonstrukci veřejného osvětlení.
9. Změnu četnosti svozu komunálního odpadu v r. 2014 (celoročně 1x za 14 dní).
Zastupitelstvo obce prohlašuje:
1. Část pozemku par.č. 44/1 v k.ú. Helvíkovice, vyznačená GP č. 516-449/2011, neslouží ani
v minulosti nesloužila jako veřejná účelová komunikace užívaná širokou veřejností. Tato
část byla využívána pouze k vjezdu při obhospodařování pozemku par.č. 43/1 v k.ú.
Helvíkovice.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostce projednat petici občanů s příslušným silničním úřadem.
2. Zemědělské komisi vytipovat neudržované plochy v obci.
3. Starostce sjednat do 30.9.2013 schůzku na Stavebním úřadě v Žamberku za účasti p. Jiřího
Matyáše ohledně nedořešené záležitosti navezené zeminy u č.p. 49.
4. Starostce sjednat do 30.9.2013 schůzku u č.p. 67 na dořešení stavby kanalizace a úpravy
obecní cesty.
Usnesení bylo schváleno vcelku všemi 7 přítomnými členy zastupitelstva obce, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel hlasování.
Zapsala Věra Dittertová, Helvíkovice 2.9.2013
Jana Kolářová, starostka
Ověřovatelé zápisu:
Miroslav Felcman
……...…………………..
Alena Krejsová

……….…………………

