
Usnesení 

z 20. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
Helvíkovice, konaného dne 17.6.2013 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. Současný stav stavby Kanalizace Helvíkovice.  
5. Zveřejnění návrhu územního plánu Helvíkovice. 
6. Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje o zrušení a vrácení k novému projednání 

Rozhodnutí Obecního úřadu Helvíkovice č.j. 2/2012/SI ze dne 19.2.2013. 
7. Stížnost na volně pobíhajícího psa ze dne 10.6.2013. 

Zastupitelstvo obce schvaluje:      
1. Závěrečný účet obce za r.2012 a vyslovuje souhlas s celoroč. hospodařením a to bez výhrad. 
2. Rozpočtové opatření č. 2/2013 ve výši 265 500 Kč. 
3. Program rozvoje obce Helvíkovice na období 2013 – 2018. 
4. Nařízení obce č. 1/2013 – Zákaz podomního prodeje. 
5. Sjednání kupní smlouvy na nákup pozemku par.č. 59/14 o výměře 2 553 m2 od manželů 

Králových (viz usnesení č. 19 bod 5). Kupní cena bude uhrazena ve dvou splátkách a to do 
31.7.2013 a 31.1.2014. 

6. Sjednání kupní smlouvy na nákup pozemku par.č. 19/41 o výměře 520 m2 dle LV 548 (viz 
usnesení č. 19 bod 6).  

7. Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi Obcí Helvíkovice a Vodovody a 
kanalizace Žamberk, v.o.s. k přebírání odpadní vody z Kanalizace Helvíkovice do 
Kanalizace Žamberk a k likvidaci na ČOV II Žamberk. 

8. Sjednání smlouvy na komplexní provoz Kanalizace Helvíkovice  s Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí a.s.    

9. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární 
ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje 2013. 

10. Smlouvu č. OR/13/21480 s Pardubickým krajem o poskytnutí grantu z programu Podpora 
pořízení územních plánů v roce 2013. 

11. Darovací smlouvu na převod pozemku par.č. 4636 z vlastnictví paní Milušky Kuncové 
Rychnov n.Kn. do majetku Obce Helvíkovice. Obec uhradí poplatky s tím spojené.  

12. Zástupce Obce Helvíkovice p. Miroslava Valeše k účasti na valné hromadě Honebního 
společenstva Helvíkovice – Kameničná. 

13. Návrh opatření TN3 v rámci projektu „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých 
protipovodňových opatření v regionu Sdružení obcí Orlicko“, jejímž investorem je Sdružení 
obcí Orlicko. 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
1. Prodej obecního pozemku par.č. 60/2 manželům Zářeckým, Helvíkovice 143.  

Zastupitelstvo obce ukládá: 
1. Místostarostovi – Písemné vyřízení stížnosti na volné pobíhání psa a zveřejnění informace o 

zamezení volného pobíhání psů pro všechny majitele psů.  
 
Usnesení bylo schváleno vcelku všemi 6 přítomnými členy zastupitelstva obce, nikdo nebyl proti, 
nikdo se nezdržel hlasování.  
Zapsala Věra Dittertová, Helvíkovice 17.6.2013        

Jana Kolářová, starostka 
Ověřovatelé zápisu:  
Miroslav Felcman ……...………………….. 
Anna Mikulášová ……….………………… 


