
Usnesení 
z 23. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
Helvíkovice, konaného dne 16.12.2013 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. Plán inventur na rok 2013. 
5. Dopis JUDr. Radomila Macka ze dne 9.12.2013.  
6. Vyjádření zpracovatele územního plánu obce k ploše přestavby P2. 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje:      

1. Rozpočtové opatření č. 5/2013. 
2. Rozpočet na rok 2014 v celkové výši 6 068 000 Kč na straně příjmů i výdajů. 
3. Kalkulaci pro provoz služebního vozidla. 
4. Sjednocení sazby za pronájem sálku pro veřejnost od 1.1.2014 na 1 560,- Kč nebo 

2 400,- Kč podle rozsahu nájmu. 
5. Poplatek za inzerci v Helvíkovickém zpravodaji od 1.1.2014 na 100,- Kč, 150,- Kč 

nebo 300,- Kč podle velikosti inzerce.   
6. Dodatek č. 11 ke smlouvě na svoz a odstraňování komunálního odpadu z odpadových 

nádob s firmou EKOLA České Libchavy s.r.o. s účinností od 1.1.2014. 
7. Podání žádosti o dotaci z programu MMR na zřízení skateparku z dotačního titulu 

Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. 
8. Obeslání odborných firem v poptávkovém řízení na zpracování projektové 

dokumentace na akci „Bezpečné Helvíkovice“: 
a. Jiří Stránský, Projekce dopravních staveb, Pardubice 
b. Ing. Ivan Šír, Projektování dopravních staveb a.s., Hradec Králové 
c. PRODIN a.s., Pardubice. 

9. Podání žádosti o dotaci z Pardubického kraje na věcné vybavení SDH - soubor 
záchranných prostředků na pomoc při likvidaci živelných katastrof. 

10. Vyřazení vozidla AVIA 20F, SPZ UOA 23-59 z majetku obce a jeho ekologickou 
likvidaci. 

11. Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod s Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí, a.s.  
 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:      
1. Finanční podporu pro nadační fond S námi je tu lépe Orlickoústecké nemocnice. 
2. Finanční příspěvek Domovu důchodců Ústí nad Orlicí. 
3. Nabídku firmy SecurityNet.cz na systém SOIKA. 
4. Změnu organizace zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje v Žamberku.  
 

Usnesení bylo schváleno vcelku všemi 7 přítomnými členy zastupitelstva obce, nikdo nebyl 
proti, nikdo se nezdržel hlasování.  
Zapsala Věra Dittertová, Helvíkovice 16.12.2013   
  

Jana Kolářová, starostka 
Ověřovatelé zápisu:  
MVDr. Petr Šalanský ……...………………….. 
 
Alena Krejsová ……….………………… 
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