
Usnesení 

z 15. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
Helvíkovice, konaného dne 10.9.2012 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. Aktuální informace o stavbě kanalizace po obci a přípravě domovních přípojek. 
5. Podání žádosti o dotaci z POV Pardubického kraje na rok 2013. 
6. Žádost p. Tomáše Kubíčka o vyjádření ke vzniklé situaci v lokalitě „Na Skále“. 

 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:      

1. Místní program obnovy venkova na roky 2013 – 2015. 
2. Nákup pozemku par.č. 1202/13 v k.ú. Helvíkovice o výměře 61 m2 za cenu 150 Kč za 1 m2 

od Věry Dittertové, Helvíkovice 115. 
3. Dodatky ke smlouvám o nájmu bytů v č.p. 165. 
4. Rozpočtové opatření č. 2/2012 ve výši 29 000,- Kč. 
5. Zahájení výběrového řízení na zpracovatele Územního plánu obce Helvíkovice. 
6. Zahájení výběrového řízení na provozovatele Kanalizace Helvíkovice. 
7. Uzavření budoucích smluv a smluv o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 

soustavě s ČEZ Distribuce, a.s. (č. 12_SOP_01_4120827056, 4120827062, 4120827068, 
4120827073, 4120827076, 4120827077).  

8. Znění odpovědi na žádost p. T. Kubíčka.  
9. V případě nepodepsání Dohody o zřízení věcného břemene s p. J. Matyášovou do 30.9.2012, 

požadovat po majitelce domu č.p. 122 úhradu nákladů za zpracování GP č. 516-449/2011 ve 
výši 4 300,- Kč. 

 
 
Zastupitelstvo obce ukládá: 

1. Starostce požádat o cenové nabídky na zimní údržbu komunikací a chodníků. 
2. Starostce písemně vyzvat majitelku č.p. 122 k podpisu Dohody o zřízení věcného břemene 

dle GP č. 516-449/2011 na zřízení věcného břemene na části pozemku par.č. 44/1 v k.ú. 
Helvíkovice do 30.9.2012. 

 
 
 
Usnesení bylo schváleno vcelku všemi 7 přítomnými členy zastupitelstva obce, nikdo nebyl proti, 
nikdo se nezdržel hlasování. 

 
Zapsala Věra Dittertová, Helvíkovice 10.9.2012        

 
Jana Kolářová 
    starostka 

Ověřovatelé zápisu:  
Miloslav Dušek ……...………………….                  
 
Alena Krejsová ……….………………… 


