
Usnesení 

z 11. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
Helvíkovice, konaného dne 1.2.2012 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. Zapůjčení fotbalového hřiště a přilehlého prostranství pro pořádání kynologických závodů 

(dogfrisbee) v termínu 20.- 22.4.2012. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Rozpočet obce na rok 2012 v celkové výši 24 950 000,- Kč na straně příjmů i výdajů. 
2. Hospodaření MŠ za rok 2011. Hospodářský výsledek – ztráta ve výši 29 120,70 Kč bude 

uhrazena z rezervního fondu MŠ. 
3. Prodej pozemků par.č. 1485/2 o výměře 75 m2 a par.č. 1486/3 o výměře 92 m2 v k.ú. 

Helvíkovice paní Marii Tomšové, Helvíkovice 75 za cenu 50,- Kč za 1 m2. 
4. Zřízení bezplatného věcného břemene na právo chůze a jízdy na pozemku par.č. 44/1 v k.ú. 

Helvíkovice ve prospěch všech vlastníků nemovitostí č.p. 122. 
5. Pořízení geometrického plánu na oddělení části pozemku par.č. 59/12 v k.ú. Helvíkovice za 

účelem směny za pozemek par.č. PK 49 v k.ú. Helvíkovice ve vlastnictví p. Milana 
Galbavého, Horní Houžovec 63. 

6. Zkrácení stoky C stavby Kanalizace Helvíkovice po šachtu Š 10 dle situace v příloze na 
základě doporučení Ing. Rohlíčka. 

7. Jmenuje pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru 
obci Helvíkovice na financování akce: Kanalizace Helvíkovice“ tyto členy (náhradníky) 
hodnotící komise: 

Jana Kolářová   (Miloslav Dušek) 
MVDr. Petr Šalanský   (Miroslav Felcman) 
Alena Krejsová  (Monika Vábrová) 
Jana Zezulková  (Anna Mikulášová) 
Věra Dittertová  (Martin Havlíček) 

8. Zahájení zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace od Popluží do 
Žamberka. 

 
 
Usnesení bylo schváleno vcelku všemi přítomnými členy zastupitelstva obce, nikdo nebyl proti, 
nikdo se nezdržel hlasování.   
Zapsala Věra Dittertová, Helvíkovice 1.2.2012        

 
 
Jana Kolářová 
    starostka 

Ověřovatelé zápisu:  
Alena Krejsová ……...………………….                  
 
MVDr. Petr Šalanský ……….………………… 
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