
Usnesení 
z 29. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
Helvíkovice, konaného dne 6.10.2014 od 19,00 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. Výpověď pozemků par.č. PK 938 a 978 z nájemní smlouvy se spol. VIKA Kameničná 

a.s. pro stavbu rodinných domů a inženýrských sítí. 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje:      
1. Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby pro projekt: „Zateplení objektu a 

rekonstrukce vytápění Obecního úřadu Helvíkovice“. Uzavření smlouvy o dílo se spol. 
REKOS Ševčík s.r.o. Žamberk. Vyřazení nabídek od firem Agrostav, akciová 
společnost Ústí nad Orlicí, STAPS spol. s r.o. Žamberk a ELKONA CZ s.r.o. 
Rychnov nad Kněžnou. 

2. Výsledek výběrového řízení na zakázku „Snížení prašnosti v obci Helvíkovice“. 
Uzavření kupní smlouvy se spol. ŽIVA zemědělská obchodní, a.s. Klášterec nad 
Orlicí. 

3. Sjednání smlouvy o poskytnutí dotace č. OŽPZ/14/23028 s Pardubickým krajem na 
poskytnutí neinvestiční dotace na stavební úpravy kanalizace u ČS2. 

4. Prodejní cenu stavebních pozemků v lokalitě u Unikovo 320 Kč za 1 m2. 
5. Sjednání smlouvy o dílo s Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. na 

zpracování projektové dokumentace na kanalizační řad ke stavebním pozemkům 
v lokalitě u Unikovo. 

6. Rozpočtové opatření č. 2/2014 ve výši 585 000 Kč na straně příjmů i výdajů. 
7. Převod částky 100 000 Kč z investičního fondu Mateřské školy Helvíkovice do 

rozpočtu obce. 
 
 
 
Usnesení bylo schváleno vcelku všemi 7 přítomnými členy zastupitelstva obce, nikdo nebyl 
proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
Zapsala Věra Dittertová, Helvíkovice 6.10.2014   

 
 
 
Jana Kolářová 
    starostka 

 
Ověřovatelé zápisu:  
 
Anna Mikulášová ……...………………….. 
 
Miloslav Dušek ……….………………… 
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