
Usnesení 

z 18. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
Helvíkovice, konaného dne 11.2.2013 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. Výpověď smlouvy s TS Žamberk s.r.o. o poskytování služeb v psím útulku k 30.4.2013. 
5. Termín konání mistrovství republiky dogfrisbee na fotbalovém hřišti včetně prostranství – 

28. až 30.6.2013. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:      

1. Hospodaření MŠ za rok 2012. Hospodářský výsledek – zisk ve výši 32 112,68 Kč bude 
převeden do rezervního fondu MŠ.  

2. Účetní závěrku obce k 31.12.2012.     
3. Inventarizaci za rok 2012. 
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2011/3310/0075 s KVIS Pardubice a.s. – prodloužení lhůty 

k dokončení stavebních prací na stavbě Kanalizace Helvíkovice do 30.9.2013. 
5. Dohodu o odborné pomoci s Městskou knihovnou v Žamberku na rok 2013. 
6. Smlouvu o společném postupu k zabezpečení realizace veřejné zakázky „Nákup elektřiny na 

Českomoravské komoditní burze Kladno“ pro sdružení obcí Orlicko na rok 2014.  
7. Na základě provedeného poptávkového řízení firmu DABONA s.r.o. Rychnov nad Kněžnou 

na zajištění projektu „Zateplení objektu a rekonstrukce vytápění Obecního úřadu 
v Helvíkovicích“. Se zhotovitelem bude uzavřena Mandátní smlouva za celkovou úplatu 
190 000,- Kč bez DPH.  

8. Obnovu lesního pozemku par.č. 239 v k.ú. Helvíkovice v majetku obce. 
9. Změnu sazby od 1.3.2013 na dvojnásobek za inzerci v Helvíkovickém zpravodaji pro fyzické 

a právnické osoby, které nemají sídlo v obci.  
10. Sjednání mandátní smlouvy s Živnostenskou pojišťovací a.s. k zajištění řízení a vedení 

veškerého pojistného zájmu obce.  
 
Zastupitelstvo obce ruší: 

1. Usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 1.2.2012, bod č. 4 a doplněné 
usnesení ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 4.7.2012, bod č. 2 ve věci 
zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 44/1 v k.ú. Helvíkovice. 
  

Usnesení bylo schváleno vcelku všemi 7 přítomnými členy zastupitelstva obce, nikdo nebyl proti, 
nikdo se nezdržel hlasování.  
 
Zapsala Věra Dittertová, Helvíkovice 11.2.2013        

 
Jana Kolářová 
    starostka 

 
Ověřovatelé zápisu:  
Miloslav Dušek ……...………………….. 
 
Monika Vábrová ……….………………… 


