
Usnesení 
z 27. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
Helvíkovice, konaného dne 6.8.2014 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. Zrušení výběrového řízení na dodavatele stavby „Zateplení objektu a rekonstrukce 

vytápění Obecního úřadu Helvíkovice“. 
5. Zřízení nového odběrného místa na veřejné osvětlení Skála. 
6. Veřejné projednání nového územního plánu obce. 
7. Příkazní smlouvu s Bohuslavem Obstem. 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje:      
1. Výsledek poptávkového řízení na realizaci akce „Skatepark Helvíkovice“. Uzavření 

smlouvy o dílo s firmou STAPS s.r.o. Žamberk. 
2. Znění upravené výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace a pokyny pro 

zpracování nabídky pro projekt „Zateplení objektu a rekonstrukce vytápění Obecního 
úřadu Helvíkovice“ pro druhé kolo. Zahájení druhého kola výběrového řízení na tento 
projekt – oslovení firem: STAPS spol.s r.o. Žamberk, Agrostav a.s. Ústí n. Orl., 
REKOS Ševčík s.r.o. Žamberk, STATING s.r.o. Hradec Králové, VASPO Vamberk. 

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

a. otevírání obálek – MVDr. Petr Šalanský (náhr. Věra Dittertová), Miroslav 
Felcman (náhr. Miloslav Dušek), Lenka Dvořáková (náhr. Bc. Veronika 
Šubotníková). 

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

4. Pronájem bytů č. 1 a 3 na období 1.9.2014 – 31.8.2016 a bytu č. 2 na období 1.9.2014 
– 31.12.2014 se stávajícími nájemci.  

5. Záměr prodeje části pozemku par.č. 19/9 v k.ú. Helvíkovice. 
6. Zřízení služebnosti inženýrské sítě jako práva věcného na pozemcích par.č. 991/6, 

991/17, 991/22, 1042, 1452/1 a 1452/2 vše v k.ú. Helvíkovice ve prospěch společnosti 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. na právo provozování a opravy 
vodovodu na dotčených nemovitostech v rozsahu geom. plánu č. 571-39/2014. 

7. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku se Sdružením obcí Orlicko. 
8. Ukončení smlouvy o dílo č. 2014/3110/0056 se spol. PRODIN a.s. Pardubice na 

zpracování projektové dokumentace na akci „Bezpečné Helvíkovice“. Doplatek podle 
skutečně provedených prací.  

9. Zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Snížení prašnosti v obci Helvíkovice“. 



10. Zřízení investičního fondu MŠ Helvíkovice a převod 100 000,- Kč z rezervního do 
investičního fondu MŠ. 

11. Opravy elektroinstalace v budově č.p. 3. Provedením pověřuje firmu Kandela svítidla 
s.r.o. Žamberk.  

12. Zveřejnění výzvy pro majitele pozemků v sousedství veřejných komunikací k řádné 
údržbě keřových porostů a stromů.  

 
 
Usnesení bylo schváleno vcelku všemi 5 přítomnými členy zastupitelstva obce, nikdo nebyl 
proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
 
Zapsala Věra Dittertová, Helvíkovice 6.8.2014   

 
 
Jana Kolářová 
    starostka 

 
Ověřovatelé zápisu:  
 
Miroslav Felcman ……...………………….. 
 
MVDr. Petr Šalanský ……….………………… 
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