
Usnesení 
z 24. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
Helvíkovice, konaného dne 29.1.2014 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. Výsledek hospodaření obce za rok 2013. 
5. Výsledek hospodaření PO Mateřská škola Helvíkovice za rok 2013. 
6. Dohodu o předání a převzetí majetku do faktického provozování mezi Obcí 

Helvíkovice a Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 
7. Rozhodnutí Obecního úřadu Helvíkovice ve věci skácení smrků na pozemku par.č. 

59/11 v k.ú. Helvíkovice. 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje:      
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15/06/2013/Fi o komplexním provozování 

vodohospodářského majetku mezi Obcí Helvíkovice a Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí, a.s. 

2. Měsíční odměny členů zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb, ve znění 
pozdějších předpisů od 1.1.2014: 

a. předseda výboru  1 060,- Kč 
b. člen zastupitelstva a výboru     750,- Kč. 

3. Záměr zveřejnění prodeje spoluvlastnického podílu obce (4/6) části pozemku par.č. 
44/1 v k.ú. Helvíkovice vyznačeného dle GP 516-449/2011 (cca 10m2).   

4. Uzavření Dodatku č. 3 ke Stanovám Sdružení obcí Orlicko a pověřuje starostku 
podpisem tohoto Dodatku č. 3. 

5. Začlenění území obce Helvíkovice do územní působnosti Místní akční skupiny 
ORLICKO pro období let 2014 – 2020. 

6. Místo podnikání SDH Helvíkovice na č.p. 3. 
 

Zastupitelstvo obce ukládá:      
1. Místostarostovi zajistit vysázení lip na pozemku par.č. 59/14 v k.ú. Helvíkovice do 

30.6.2014.  
2. Zemědělské komisi vyřešení zaplevelených pozemků v intravilánu obce do 31.3.2014. 
 
 

Usnesení bylo schváleno vcelku všemi 7 přítomnými členy zastupitelstva obce, nikdo nebyl 
proti, nikdo se nezdržel hlasování.  
 
Zapsala Věra Dittertová, Helvíkovice 29.1.2014   
 
 

Jana Kolářová, starostka 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Miroslav Felcman ……...………………….. 
 
Monika Vábrová ……….………………… 
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