
Usnesení 
z 26. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
Helvíkovice, konaného dne 9.6.2014 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 od MMR v rámci POV na Skatepark Helvíkovice. 
5. Schválení grantu od Orlicka na pořádání kulturních akcí. 
6. Přidělení podpory od Elektrowinu na podporu a zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení v r. 2014. 
7. Předání projektové dokumentace na akci Helvíkovice–stav.úpravy kanalizace u ČS 2. 
8. Informaci o kolaudaci polních cest v rámci rekonstrukce po pozemkových úpravách. 
9. Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s Vodovody a kanalizace 

Jablonné nad Orlicí a.s. na 4 odběrná místa obce.  
 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje:      
1. Rozpočtové opatření č. 1/2014. 
2. Uzavření smlouvy o dílo na stavební úpravy kanalizace od č.p. 31 k ČS 2 s Vodovody 

a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s.  
3. Sjednání smlouvy o poskytnutí grantu z Programu podpory stavební obnovy a 

restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru 
v Pardubickém kraji na r. 2014 evid.č. 2014/22068 s Pardubickým krajem. 

4. Sjednání smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova evid. č. 
OŽPZ/14/21354 s Pardubickým krajem. 

5. Záměr prodeje části pozemků par.č. 125, 135/1, 135/3 a 141 v k.ú. Helvíkovice. 
6. Uzavření příkazní smlouvy s firmou DABONA s.r.o. Rychnov n.Kn. na akci 

„Zateplení objektu a rekonstrukce vytápění Obecního úřadu v Helvíkovicích“. 
7. Znění výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování 

nabídky pro projekt „Zateplení objektu a rekonstrukce vytápění Obecního úřadu 
Helvíkovice“. Zahájení poptávkového řízení na tento projekt – oslovení firem: STAPS 
spol.s r.o. Žamberk, Grifmont CZ s.r.o. Chrudim, Agrostav a.s. Ústí n. Orl., REKOS 
Ševčík s.r.o. Žamberk, STATING s.r.o. Hradec Králové. 

8. Složení komisí pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na realizaci projektu 
„Zateplení objektu a rekonstrukce vytápění Obecního úřadu Helvíkovice“: 

a. otevírání obálek – Monika Vábrová (náhr. Miloslav Dušek), Alena Krejsová 
(náhr. Anna Mikulášová), Lenka Dvořáková (náhr. Bc. Veronika 
Šubotníková). 

b. hodnocení nabídek – Miroslav Felcman (náhr. Monika Vábrová), MVDr. Petr 
Šalanský (náhr. Miloslav Dušek), Věra Dittertová (náhr. Alena Krejsová), 
Martin Havlíček (náhr. Anna Mikulášová), ing. Miroslava Hubálková (náhr. 
Milan Vik) 

9. Převzetí zrekonstruovaných cest a interačního prvku od Státního pozemkového úřadu 
do majetku obce. 

10. Zahájení poptávkového řízení na realizaci akce „Skatepark Helvíkovice“. 



11. Realizaci investiční akce „Veřejné osvětlení Helvíkovice“. Provedením pověřuje firmu 
Kandela svítidla s.r.o. Žamberk. 

12. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 147 N 99/50 a č. 82 N 06/50 se Státním 
pozemkovým úřadem Praha 3. 

13. Uzavření pachtovní smlouvy č. 71 N 14/50 se Státním pozemkovým úřadem Praha 3. 
14. Počet zastupitelů obce pro volební období 2014 - 2018: 7. 

 
 
 
Usnesení bylo schváleno vcelku všemi 6 přítomnými členy zastupitelstva obce, nikdo nebyl 
proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
 
Zapsala Věra Dittertová, Helvíkovice 9.6.2014   

 
 
Jana Kolářová 
    starostka 

 
Ověřovatelé zápisu:  
 
Monika Vábrová ……...………………….. 
 
Miloslav Dušek ……….………………… 
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