
Výpis usnesení 

z 11. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice, 

konaného dne 21.9.2016 od 18.00 hodin v sálku obecního úřadu 

 

 

Usnesení č. 141: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje program 11. řádného veřejného zasedání, 

zapisovatele Věru Dittertovou a ověřovatele zápisu Josefa Preclíka a Miroslava Felcmana. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se - 

Usnesení č. 141 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 142: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016 ve výši 2 009 500,-

Kč na straně příjmů a výdajů. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se - 

Usnesení č. 142 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 143: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti stezky a cesty na 

pozemku p.č. 1047/7 v k.ú. Helvíkovice ve prospěch p. Zdeňka Šiffela, Helvíkovice 141. 

Zároveň obec Helvíkovice přijímá touto smlouvou služebnost na pozemku p.č. 1047/6 v k.ú. 

Helvíkovice.  

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se - 

Usnesení č. 143 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 144: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 

IV-12-2013940/VB/2 Helvíkovice, p.č. 991/16, 27 – Kočová – kNN na pozemcích par.č. 991/6 

a 991/17 v k.ú. Helvíkovice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se - 

Usnesení č. 144 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 145: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 

IV-12-2013297/VB/1 Helvíkovice, p.č. 19/35-38, Kubíček – 4RD – kNN na pozemcích p.č. 

19/4, 19/8 a 19/39 v k.ú. Helvíkovice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se - 

Usnesení č. 145 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 146: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice projednalo a schvaluje nepeněžitý vklad, a to převod 

nemovitého infrastrukturního majetku – liniových staveb vodního díla v celkové částce 

2 820 000 Kč, dle přílohy č. 1, do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace 

Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ 48173398. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 

048-1516/2016 ze dne 8.7.2016. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se - 

Usnesení č. 146 bylo schváleno 

 



Usnesení č. 147: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje zadání zpracování Závěrečného vyhodnocení akce 

a Průběžných monitorovacích zpráv v době udržitelnosti projektu Zateplení objektu a 

rekonstrukce vytápění obecního úřadu v Helvíkovicích firmě DABONA s.r.o. Rychnov nad 

Kněžnou dle nabídky.  

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se - 

Usnesení č. 147 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 148: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci 

Rekonstrukce jižní a východní hřbitovní zdi – Helvíkovice se zhotovitelem REKOS Ševčík 

s.r.o. na méněpráce.  

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se - 

Usnesení č. 148 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 149: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 05/04/2016/Fi na 

akci Kanalizace pod UNIKOVEM – obec Helvíkovice se zhotovitelem Vodovody a kanalizace 

Jablonné nad Orlicí, a.s. na méněpráce a změnu termínu splatnosti faktury. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se - 

Usnesení č. 149 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 150: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje přijetí dotace z Pardubického kraje z programu 

Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství na akci Kanalizace pod Unikovem – 

obec Helvíkovice. V případě schválení dotace Zastupitelstvem Pardubického kraje pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy o přijetí dotace. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se - 

Usnesení č. 150 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 151: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje podání žádosti o dotaci z Pardubického kraje z 

Programu obnovy venkova na stavbu komunikace pod Unikovo na pozemku par.č.  898/29 . 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se - 

Usnesení č. 151 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 152: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje zahájení zpracování změny č. 1 územního plánu 

obce. Spolupracující osobou určuje starostku Janu Kolářovou. Pořizovatelem bude MěÚ 

Žamberk.  

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se - 

Usnesení č. 152 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 153: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje spolupráci s ORP Žamberk na realizaci 

protipovodňových opatření na území obce Helvíkovice a podání žádosti o dotaci. 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 2    Zdrželi se - 

Usnesení č. 153 bylo schváleno 

 

 



 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Zapojení obce do projektu Předcházení vzniku bioodpadů v rámci Sdružení obcí 

Orlicko. 

2.  Výsledek kontrolního zaměření oplocení pozemků p.č. 1202/7 a 4183 v k.ú. 

Helvíkovice. 

3. Zamítnutí žádosti o úplatný převod lesních pozemků od Vojenských lesů s.p. dle 

LV 23 v k.ú. Helvíkovice. 

4. Informace o práci OÚ a výborů. 

 

 

Zapsala Věra Dittertová, Helvíkovice 21.9.2016 

 

 

 

 

         Jana Kolářová 

             starostka 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Josef Preclík, Miroslav Felcman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


