
Usnesení 

z 19. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
Helvíkovice, konaného dne 8.4.2013 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. Sjednání pojistné smlouvy s ČSOB Pojišťovna a.s. 
5. Průběh a stav zpracování strategického plánu PRO Helvíkovice. 
6. Přípravu podkladů ke kolaudaci stavby Kanalizace Helvíkovice.  

 
Zastupitelstvo obce schvaluje:      

1. Rozpočtové opatření č. 1/2013 ve výši 232 200,- Kč. 
2. Prodloužení smlouvy o dílo na zimní údržbu komunikací s M. Bednářem do  30.4.2015. 
3. Vytvoření projektu G-Obec a provoz tohoto mapového serveru společně se svazkem obcí 

Orlicko zajištěné firmou G Plus s.r.o. Pardubice. 
4. Převod kauce u stavebního pozemku par.č. 19/11 v k.ú. Helvíkovice z původního majitele J. 

Hovada na nového majitele L. Kočího.  
5. Nákup části pozemku par.č. 71 PK od manželů Králových za cenu 115,- Kč za 1 m2. 
6. Nákup části pozemku par.č. 1156/1 PK dle LV 548 za cenu 60,- Kč za 1 m2.  
7. Zaslání poptávkového dotazu na komplexní provozovatelskou smlouvu na provoz Kanalizace 

Helvíkovice firmám Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. a VENCL-SERVIS 
Vodovody a kanalizace s.r.o.  Žamberk.   

8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IE-12-2003261/VB/2 
s ČEZ Distribuce a.s. na pozemku par.č. 4892.  

9. Oprávnění starostky Jany Kolářové k účasti na valné hromadě společnosti VAK Jablonné 
n.Orl. a.s. 

10. Souhlasné stanovisko pro MAS Orlicko a podporuje záměr TJ Sokol Helvíkovice k projektu 
„Zahradní travní traktor s příslušenstvím pro udržování travnatého povrchu fotbalového 
hřiště.“ 

11. Dohodu s Úřadem práce na zřízení 1 pracovního místa na veřejně prospěšné práce.  
 
 

 
Usnesení bylo schváleno vcelku všemi 7 přítomnými členy zastupitelstva obce, nikdo nebyl proti, 
nikdo se nezdržel hlasování.  
 
Zapsala Věra Dittertová, Helvíkovice 8.4.2013        

 
Jana Kolářová 
    starostka 

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


