
Usnesení 
z 25. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
Helvíkovice, konaného dne 14.4.2014 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. Přijetí dotace ze SFŽP v rámci OPŽP na Zateplení objektu a rekonstrukci vytápění OÚ 

v Helvíkovicích.  
 

Zastupitelstvo obce schvaluje:      
1. Účetní závěrku obce Helvíkovice sestavenou k 31.12.2013 . 
2. Závěrečný účet obce Helvíkovice za r. 2013 a vyslovuje souhlas s celoročním 

hospodařením a to bez výhrad.  
3. Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Helvíkovice k 31.12.2013 a 

převod zisku z hospodaření za r. 2013 ve výši 104 660,20 Kč do rezervního fondu MŠ. 
4. Zrušení záměru prodeje spoluvlastnického podílu obce (4/6) části pozemku par.č. 44/1 

v k.ú. Helvíkovice    
5. Nákup pozemků par.č. 163/3 a 163/4 v k.ú. Helvíkovice.  
6. Delegování starostky jako zástupce obce na valnou hromadu společnosti Vodovody a 

kanalizace Jablonné n.Orl. a.s.  
7. Sídlo Mysliveckého sdružení „Dubina“ Helvíkovice – Kameničná na adrese 

Helvíkovice č.p. 3.   
8. Zrušení členství obce v Sdružení místních samospráv ČR.  
9. Podání přihlášky k členství obce do Svazu měst a obcí ČR.  
10. Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s spol. EKO-KOM, a.s. 

č. OS201420005424. 
11. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OS201420005424 o zajištění zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů s EKO-KOM, a.s. 
12. Dohodu o odborné pomoci mezi obcí a Městskou knihovnou v Žamberku.  
13. Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. 1/2009 o výkonu některých činností obecní 

policie s Městem Žamberk. 
14. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2010962/VB/1 s ČEZ 

Distribuce, a.s. na obecní pozemky par. č. 991/6, 991/22, 1042 a 1452/1 v k.ú. 
Helvíkovice. 

15. Smlouvu o dílo č. 11/14 Jf se spol. Vodovody a kanalizace Jablonné n. Orl. na 
zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy kanalizace od č.p. 31 k ČS 2. 

16. Zahájení poptávkového řízení na provedení stavebních úprav kanalizace od č.p. 31 
k ČS 2 – oslovení firem: Vodovody a kanalizace Jablonné n.Orl. a.s., VAKSTAV 
Jablonné nad Orlicí, Profistav Litomyšl a Marek ZT Helvíkovice. 

17. Souhlas firmě Alberon Letohrad s.r.o. s instalací HDPE trubky 40/33 na pozemcích 
par.č. 5051, 5064, 4939, 5048 a 5047 v k.ú. Helvíkovice s podmínkou uvedení 
pozemků do původního stavu a neporušení asfaltových ploch. 

18.  Podání žádosti o dotaci k projektu Snížení prašnosti v obci Helvíkovice. 



19. Sjednání smlouvy s firmou In solidum s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci k projektu 
Snížení prašnosti v obci Helvíkovice. 

20. Umístění dopravního značení Zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t pouze s podmínkou 
umístění dodatkové tabulky Dopravní obsluze vjezd povolen na pozemní komunikaci 
par.č. 1479/2 v k.ú. Helvíkovice. 

21. Sjednání smlouvy na zpracování projektové dokumentace na akci Bezpečné 
Helvíkovice s firmou PRODIN a.s. Pardubice. 
 

Usnesení bylo kromě bodů 4 a 5 schváleno vcelku všemi 7 přítomnými členy zastupitelstva 
obce, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
Hlasování u bodu 4: 6 členů zastupitelstva pro přijetí, Krejsová se zdržela hlasování. 
Hlasování u bodu 5: 6 členů zastupitelstva pro přijetí, Vábrová se zdržela hlasování.  
 
Zapsala Věra Dittertová, Helvíkovice 14.4.2014   
 
 
 
 
 

Jana Kolářová 
     starostka 

 
Ověřovatelé zápisu:  
Anna Mikulášová ……...………………….. 
 
MVDr. Petr Šalanský ……….………………… 
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