
Vloženo: 20.5.2009 

Usnesení 
ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice,  

konaného dne 18.5.2009 od 19,00 hodin  

v kanceláři obecního úřadu 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1.      Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání. 
2.      Zprávu o práci obecního úřadu. 
3.      Zprávu o finanční situaci obce. 
4.      Zprávy předsedů o činnosti výborů. 
5.      Výsledky veřejné zakázky zadané formou výzvy třem zájemcům na akci „Pracoviště 

Czech POINT“ 
6.      Podněty občanů z diskuse. 

  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1.      Závěrečný účet a výsledek hospodaření obce za rok 2008 s výhradou. 
2.      Rozpočtové opatření č. 1/2009 ve výši 663 500,- Kč.  
3.      Zhotovitelem zakázky na akci „Pracoviště Czech POINT“ firmu ASC HB a.s., 

Kladská 78, 500 03 Hradec Králové, která byla vybrána na základě doporučení 
hodnotící komise. Pověřuje starostu vypracováním objednávky a podepsáním 
smlouvy. 

4.      Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2009 o výkonu některých činností obecní policie mezi 
městem Žamberk a obcí Helvíkovice, kdy se touto smlouvou ruší veřejnoprávní 
smlouva o výkonu některých činností obecní policie mezi městem Žamberk a obcí 
Helvíkovice uzavřená dne 14.07.2005. 

  
 Zastupitelstvo obce ukládá: 
1.      Účetní obce přijmout následující opatření k odstranění nedostatků uvedených ve 

zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce: Mimořádně k 30.6.2009 vyhotovit 
k podrozvahové evidenci účtu 971 – Podrozvahové účty inventurní soupis majetku 
vedeného na tomto účtu. Inventarizaci podrozvahové evidence následně pravidelně 
provádět k 31.12.běžného roku. 

2.      Starostovi obce projednat s Pozemkovým úřadem Ústí n.Orl., s Městem Žamberk a 
s Obcí Dlouhoňovice zpochybněné vlastnictví k vybraným pozemkům v k.ú. 
Helvíkovice, které jsou v současné době ve vlastnictví Obce Helvíkovice.  

3.      Zastupitelům zvážit svá stanoviska k požadavku p. Š. o převedení jeho pozemků 
v lokalitě Pod Sypaninou do území venkovského bydlení.   

  
  

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva obce.   
Zapsala Věra Dittertová, Helvíkovice 18.5.2009  
  
  MVDr. Petr Šalanský 
   starosta 
  
  
Ověřovatelé zápisu:   Holubář Vladislav, Bednářová Jana  
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