
Vloženo: 20.4.2005 

Usnesení 
z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice,  

konaného dne 15.4.2005 od 20,00 hodin  

v sálku obecního úřadu 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1.      Zprávu o práci obecního úřadu 
2.      Zprávy předsedů o činnosti jednotlivých výborů 
3.      Zprávu o finanční situaci obce 
4.      Podněty občanů z diskuse. 

  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1.      Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2004  
2.      Závěrečný účet obce za rok 2004 bez výhrad 
3.      Hospodaření MŠ a úhradu ztráty za rok 2004 ve výši 33 467,44 Kč z rezervního 

fondu 
4.      Doplnění změny územního plánu obce č. 1: 

a)      rozšíření území venkovského bydlení v lokalitě na Skále na pozemky par.č. 
1163/2 a 1160 PK 

b)     z důvodu nesouhlasu majitelky pozemků přeložení lokálního biokoridoru na 
západní variantu 

c)      zakreslení plánované trasy komunikace po lesním pozemku par.č. 239  
5.      Smlouvu s TS Žamberk o poskytování služeb – využívání psího útulku v Žamberku 
6.      Veřejnoprávní smlouvu s Městem Žamberk o výkonu některých činností obecní 

policie 
7.      Příspěvek na zřízení psího útulku Městu Žamberk ve výši 10,- Kč za 1 občana obce 
8.      Stavbu víceúčelového objektu na pozemcích par.č. 1047/1 a 1047/2 

v k.ú.Helvíkovice 
9.      Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky na stavbu víceúčelového objektu 

uchazeči AGS BOHEMIASTAV a.s. Hradec Králové v souladu se zprávou o 
posouzení a hodnocení nabídek za nabídkovou cenu 11 499 928,- Kč včetně DPH 

10.  Přijetí úvěru ve výši max. 10 mil. Kč, s dobou splatnosti do 20 let, úrokovou sazbou 
3,3 % a max. fixací úrokové sazby na 1 rok  

  
Usnesení v bodech 1-7 bylo schváleno všemi 9 přítomnými členy zastupitelstva obce. 
Usnesení v bodě 8 bylo schváleno nadpoloviční většinou, tj.:  
pro stavbu hlasovali – Šalanský, Dvořáková, Labudík, Smetana, Vábrová, Planíková 
proti stavbě – Jeništa 
hlasování se zdrželi – Michalička, Šedová. 
Usnesení v bodě 9 bylo schváleno nadpoloviční většinou, tj.: 
pro výsledek výběr.řízení hlasovali – Šalanský, Dvořáková, Labudík, Smetana, Vábrová, 
Planíková 
hlasování se zdrželi – Jeništa, Michalička, Šedová. 
Usnesení v bodě 10 bylo schváleno nadpoloviční většinou, tj.: 
pro přijetí úvěru hlasovali – Šalanský, Dvořáková, Labudík, Vábrová, Planíková 
proti přijetí úvěru – Jeništa 
hlasování se zdrželi – Michalička, Šedová, Smetana. 



  
Zapsala Dittertová, Helvíkovice 15.4.2005 

 MVDr. Petr Šalanský, starosta 
Ověřovatelé zápisu: 
Planíková Květoslava, Jeništa Jaromír 
 


