
Výpis usnesení 

z 10. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice, 

konaného dne 27.6.2016 od 18.00 hodin v sálku obecního úřadu 

Usnesení č. 124: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje program 10. řádného veřejného zasedání, 

zapisovatele Věru Dittertovou a ověřovatele zápisu Alenu Krejsovou a Milan Plundra. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se - 

Usnesení č. 124 bylo schváleno 

Usnesení č. 125: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje Závěrečný účet obce Helvíkovice za rok 2015 a 

vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad. 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje výsledek hospodaření a účetní závěrku obce 

Helvíkovice za rok 2015. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se - 

Usnesení č. 125 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 126: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 ve výši 1 825 000 Kč 

na straně příjmů a výdajů.  

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se - 

Usnesení č. 126 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 127: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje pronájem bytů v č.p. 165 na období 1.9.2016 – 

31.8.2018 a to dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě na byty č. 1 a 3 a dodatkem č. 3 k nájemní 

smlouvě na byt č. 2 a to se stávajícími nájemci. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se - 

Usnesení č. 127 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 128: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje pronájem pozemků par.č. 4306, 4307, 4318 vše 

v k.ú. Helvíkovice v podílu zemědělsky využité plochy pro žadatele Milana Bednáře, 

Helvíkovice 74 od 1.7.2016 dodatkem k nájemní smlouvě. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se - 

Usnesení č. 128 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 129: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje pronájem pozemků par.č. 76 a 77 PK oba v k.ú. 

Helvíkovice pro žadatele Dibaq a.s. Helvíkovice 90 od 1.7.2016 dodatkem k nájemní smlouvě. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se - 

Usnesení č. 129 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 130: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice ruší své usnesení č. 120 o sjednání příkazní smlouvy na akci 

„Zateplení objektu č.p. 49 v Helvíkovicích“ s firmou DABONA s.r.o. z důvodu podmínek 

poskytovatele dotace. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se - 

Usnesení č. 130 bylo schváleno 



Usnesení č. 131: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje Dohodu o ukončení poskytování právních služeb 

s Městem Letohrad k 30.6.2016. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se - 

Usnesení č. 131 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 132: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje přijetí dotace z Pardubického kraje na základě 

Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany 

jednotky SDH č. smlouvy OKŘ/16/21690. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se - 

Usnesení č. 132 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 133: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje přijetí dotace z Pardubického kraje na základě 

Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. smlouvy OŽPZ/16/22197. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se - 

Usnesení č. 133 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 134: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice sjednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a o právu stavby na akci IV-12-2014745 Helvíkovice p.č. 4200-Langer-kNN. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se - 

Usnesení č. 134 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 135: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje výsledek poptávkového řízení na stavbu 

Rekonstrukce komunikace Houkov, k.ú. Helvíkovice a sjednání smlouvy o dílo s firmou Mados 

MT s.r.o. Lupenice. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se - 

Usnesení č. 135 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 136: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje výsledek poptávkového řízení na stavbu 

Rekonstrukce jižní a východní strany hřbitovní zdi Helvíkovice a sjednání smlouvy o dílo 

s firmou REKOS Ševčík s.r.o. Žamberk. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se - 

Usnesení č. 136 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 137: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje delegování starostky na valnou hromadu 

společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. dne 28.6.2016. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se - 

Usnesení č. 137 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 138: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice schvaluje umístění sídla Klubu žen Helvíkovice na adrese 

Helvíkovice č.p. 3. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se - 

Usnesení č. 138 bylo schváleno 



Usnesení č. 139: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice neschvaluje nabídku od společnosti TPweb.cz s.r.o. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se - 

Usnesení č. 139 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 140: 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice neschvaluje nabídku na virtuální prohlídky v Google mapách. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se - 

Usnesení č. 140 bylo schváleno 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Registraci akce Rekonstrukce komunikace Houkov, k.ú. Helvíkovice – přidělení 

dotace od MMR EDS 117D815005081. 

2.  Rozhodnutí reg. č. 707/2016-17250BI o poskytnutí dotace od MZe na rekonstrukci 

hřbitovní zdi. 

3. Zamítnutí žádosti o dotaci od MPO na Snížení energetické náročnosti veřejného 

osvětlení obce. 

4. Informace o práci OÚ a výborů. 

 

 

 

 

 

Zapsala Věra Dittertová, Helvíkovice  27.6.2016 

 

Jana Kolářová 

   starostka 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Alena Krejsová, Milan Plundra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


