
Usnesení 
z 3. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice, 
konaného dne 25.3.2015 od 19.00 hodin v sálku obecního úřadu 

 
 
Usnesení č. 35: 
Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje program 3. řádného veřejného zasedání. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdržel se - 
Usnesení č. 35 bylo schváleno 

 
Usnesení č. 36: 
Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje nákup pozemků par.č. 118 PK o výměře 525 m2, 
par.č. 119 PK o výměře 2 877 m2, par.č. 120 PK o výměře 1 173 m2  a par.č. 1544/19 PP o 
výměře 234 m2 vše v k.ú.  Helvíkovice vše za kupní cenu 40 Kč za 1 m2 a vše od JUDr. J.M., 
Praha 8. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdržel se - 
Usnesení č. 36 bylo schváleno 

 
Usnesení č. 37: 
Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje uzavření kupní smlouvy - nákup nemovitých věcí 
zahrnutých do insolvenčního řízení č.j. KSPA 44 INS 13966/2014-A-15 od prodávající JUDr. 
Danuše Pollákové Staňkové, Pardubice, insolvenční správkyně dlužníka J.R.: 
- dle LV č. 457 pro k.ú. Helvíkovice, ve výlučném vlastnictví dlužníka J.R.  

- stavební parcela č. 30, výměra 855 m2, druh zastavěná plocha a nádvoří 
- stavba Helvíkovice č.p.49, rodinný dům, která je součástí a stojí na pozemku p.č.st.30 
- parcela č. 79, výměra 1 585 m2, druh zahrada 
- parcela č. 81/4, výměra 421 m2, druh ostatní plocha 

- dle LV č. 631 pro k.ú. Helvíkovice, podíl na nemovitostech ve výši ¼ dlužníka J.R. 
 - parcela č. 1468, výměra 575 m2, druh ostatní plocha 
 - parcela č. 1472, výměra 439 m2, druh ostatní plocha 
- dle LV č. 189 pro k.ú. Helvíkovice, podíl na nemovitostech ve výši ½ dlužníka J.R. 
 - parcela č. 65, výměra 676 m2, druh ostatní plocha 
 - parcela č. 73/1, výměra 209 m2, druh trvalý travní porost 
 - parcela č. 78, výměra 248 m2, druh ostatní plocha 
 - parcela č. 83/2, výměra 32 m2, druh ostatní plocha 
 - parcela č. 4306, výměra 2 246 m2, druh trvalý travní porost 
 - parcela č. 4307, výměra 4 738 m2, druh orná půda 
 - parcela č. 4318, výměra 9 298 m2, druh trvalý travní porost 
 - parcela č. 4319, výměra 5 266 m2, druh lesní pozemek 
 - parcela č. 4388, výměra 4 445 m2, druh lesní pozemek 
 - parcela 73/1 PK, výměra 32 m2 
 - parcela č. 76 PK, výměra 2 859 m2 
 - parcela č. 77, výměra 6 316 m2 
Všechny výše uvedené nemovité věci za celkovou kupní cenu 2 107 000 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdržel se - 
Usnesení č. 37 bylo schváleno 

 
 



Usnesení č. 38: 
Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje přijetí úvěru od ČSOB a.s., na nákup nemovitých 
věcí dle usnesení zastupitelstva obce č. 37 ve výši 2 107 000 Kč. Splatnost úvěru do 25.3.2020 
a úroková sazba formou úrokového zajištění nebo fixní úroková sazba v maximální výši 
1,45% p.a. Úvěr bude zajištěn zástavním právem k nemovitým věcem dle LV č. 10001  - 
stavební parcela č. 113/5 jejíž součástí je stavba č.p.165, pozemková parcela č. 1047/2.  

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdržel se - 
Usnesení č. 38 bylo schváleno 

  
Usnesení č. 39: 
Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje záměr prodeje části pozemku par.č. 3/1 o výměře 
101 m2 v k.ú. Helvíkovice. 
 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 1  Zdržel se - 
Usnesení č. 39 bylo schváleno 

 
Usnesení č. 40: 
Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje uzavření smlouvy o společnosti s ČR – 
Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj na vybrané činnosti při obnově katastrálního 
operátu novým mapováním na části k.ú. Helvíkovice. 

 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdržel se - 

Usnesení č. 40 bylo schváleno 
Usnesení č. 41: 
Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 ve výši 2 972 000 Kč 
na straně příjmů i výdajů. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdržel se - 
Usnesení č. 41 bylo schváleno 

Usnesení č. 42: 
Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje provozní řád sportoviště. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdržel se - 
Usnesení č. 42 bylo schváleno 

 
Usnesení č. 43: 
Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje navýšení měsíčních odměn za výkon jednotlivých 
funkcí neuvolněných členů zastupitelstvo o 3,5 % dle nařízení vlády č. 37/2003  Sb. v platném 
znění od 1.4. 2015. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdržel se 1 
Usnesení č. 43 bylo schváleno 

Usnesení č. 44: 
Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje prodloužení lhůty o 3 měsíce (tj. do 30.6.2015) pro 
platbu kauce 100 000 Kč na stavbu rodinného domu na pozemku par.č. 19/22 manželů G. a 
na stavební par.č. 318 p. J. v k.ú. Helvíkovice.  

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdržel se - 
Usnesení č. 44 bylo schváleno 

Usnesení č. 45: 
Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje zachování stávajícího oplocení areálu sportoviště. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdržel se - 
Usnesení č. 45 bylo schváleno 

 



Usnesení č. 46: 
Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje podání žádosti o dotaci od Sdružení obcí Orlicko 
na oslavy výročí obce a opravu varhan v kapli. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdržel se - 
Usnesení č. 46 bylo schváleno 

 
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
1. Petici rodičů MŠ za postavení plotu mezi skatepark a zahradu. 
2. Úpravu regulativních prvků územní studie v lokalitě X2 a X4. 
3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2014 
4. Informace o práci OÚ a výborů. 
 

 
 
Zapsala Věra Dittertová, Helvíkovice 25.3.2015 
 
 
 
 
         Jana Kolářová 
             starostka 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Anna Mlynářová Dobrovská, Miroslav Felcman 
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