
Usnesení zastupitelstva z 18.5.2011 
 
Vloženo: 25.5.2011 
 

Usnesení z 5. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice, 
konaného dne 18.5.2011 od 19,00 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. Podněty občanů z diskuse. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
    1. Zahájení příprav stavby „Kanalizace Helvíkovice“. Stavba bude zahájena po získání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva zemědělství. 
    2. Uzavření mandátní smlouvy s firmou Stavební poradna spol. s r.o. České Budějovice na 
zajištění zadání veřejné zakázky pro výběr zhotovitele díla na akci „Kanalizace Helvíkovice“. 
    3. Podání nové žádosti o dotaci na stavbu „Kanalizace Helvíkovice“ na Ministerstvo 
zemědělství ČR z důvodu nepřesností a chybných údajů. 
    4. Dobrovolnou registraci obce k platbě daně z přidané hodnoty od 1.6.2011. 
    5. Výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu pod názvem „Územní plán 
Helvíkovice“. 
    6. Uzavření smlouvy o dílo s firmou ing. Eduard Žaluda, Železná 493/20, Praha 1 na 
zakázku „Územní plán Helvíkovice“. 
    7. Nákup pozemku par.č. 991/22 od Miroslava Hostinského, Týniště n.Orl. za celkovou 
kupní cenu 74 100,- Kč. 
    8. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro provozování a opravy vodovodu na 
pozemcích v majetku obce par.č. 16/14, par.č. 19/9 a par.č. 1432/2, vše v k.ú. Helvíkovice ve 
prospěch obch.firmy Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 
    9. Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné prostředky požární 
ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje. 
    10. Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova z rozpočtu 
Pardubického kraje. 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
 
    1. Žádost Ondřeje Adama Peška o koupi obecního pozemku par.č. 4012 v k.ú. Helvíkovice. 
 
Zastupitelstvo obce ukládá: 
 
    1. MVDr. P. Šalanskému projednat s Josefem Hubeným opravu plotu poškozeného při 
zimní údržbě komunikací. 
 
Usnesení bylo schváleno vcelku všemi šesti přítomnými členy zastupitelstva obce, nikdo 
nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
 



Zapsala Věra Dittertová, Helvíkovice 18.5.2011 
Jana Kolářová, starostka 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
MVDr. Petr Šalanský, Monika Vábrová 


