
Usnesení 
z 28. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
Helvíkovice, konaného dne 10.9.2014 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. 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje:      

1. Podání žádosti o dotaci z POV Pardubického kraje na rok 2015 na opravu mostu 
k Popluží. 

2. Znění výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace do výběrového řízení pro 
projekt „Snížení prašnosti v obci Helvíkovice“. Oslovení firem: Živa zemědělská 
obchodní a.s. Klášterec nad Orlicí, BONAS spol. s r.o. Staňkov, ZÁLESÍ a.s. 
Luhačovice. 

3. Složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na realizaci projektu 
„Snížení prašnosti v obci Helvíkovice“: MVDr. Petr Šalanský (náhr. Věra Dittertová),  
Anna Mikulášová (náhr. Martin Havlíček),  Alena Krejsová (náhr. Vojtěch Kroul). 

4. Prodloužení lhůty o 6 měsíců (tj. do 31.3.2015) pro platbu kauce 100 000 Kč na stavbu 
rodinného domu na pozemku par.č. 19/22 manželů Gažákových a stavební par.č. 318 
p. Juliše v k.ú. Helvíkovice. 

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou STAPS spol.s r.o. Žamberk na stavbu 
„Skatepark Helvíkovice“. 

6. Územní plán Helvíkovice, opatřením obecné povahy č. 1/2014. Dnem nabytí účinnosti 
tohoto Opatření obecné povahy pozbývá účinnosti: Územní plán obce Helvíkovice, 
schválený usnesením Zastupitelstva obce Helvíkovice č. 12 ze dne  16. 11. 2004, 
jehož závazná část byla vydána Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2004, změněného 
změnou  č. 1, vydanou Zastupitelstvem obce Helvíkovice dne 10.8. 2007 usnesením č. 
6; změněného změnou č. 2 a 2A, vydanou Zastupitelstvem obce Helvíkovice dne 
26.10.2011 na svém 9. zasedání, formou opatřením obecné povahy č. 1/2011, které 
nabylo účinností 28.11.2011. 

7. Zahájení pořízení územní studie v lokalitě X4 a X2. Pořizovatelem bude Městský úřad 
Žamberk. Náklady na pořízení ÚS uhradí majitelé dotčených pozemků. 

 
Usnesení bylo schváleno vcelku všemi 7 přítomnými členy zastupitelstva obce, nikdo nebyl 
proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
Zapsala Věra Dittertová, Helvíkovice 10.9.2014   

 
Jana Kolářová 
    starostka 

Ověřovatelé zápisu:  
 
Monika Vábrová ……...………………….. 
 
Alena Krejsová ……….………………… 
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