
Zápis �. 7/2009 
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 20.8.2009 

 
Zahájení:   18:00 hodin  
Ukon�ení:  19:15 hodin 
Ov��ovatelé zápisu:  Janderová, Bulvová 
P�ítomni:  �echal, Havlí�ek, Bulvová, Bouška, Janderová, Krištofová 
Nep�ítomni: Bedná�,  Martens 
Ostatní p�ítomní:  �echalová, Boušková 
 
Zastupitelstvo schválilo následující program zasedání:  

1. Výb�r dodavatele díla „Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce 
Javorník“ 

2. R�zné 
 
1. Výb�r dodavatele díla „Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce 
Javorník“ 

- výb�rové �ízení pro obec zajiš�ovala poradenská firma GRANTIKA �S, a.s. 
- zastupitelé byli seznámeni s vyhodnocením nabídek komisí, která byla ve složení: Ing. Zden�k 

Pavlík, Mgr. Petr Jelínek, Mgr. Zden�k Bouška 
- vyhodnocení bylo provedeno v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova �R pro období 2007 – 2013 
- byly podány nabídky t�í firem a doporu�ené po�adí uchaze�� ke schválení zastupitelstvu je 

následující: 
1. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice  

nabídková cena 3.674.673,60 K� v�. DPH 
2. COLAS CZ, a.s., Ke Klí�ovu 9, 190 00 Praha 9                                                   

nabídková cena 3.714.022,10 K� v�. DPH 
3. BAUING-CZ s.r.o., Vinohradská 1154/86, 618 00 Brno                                    

nabídková cena 3.988.129 K� v�. DPH 
 

- zastupitelstvo rozhodlo o p�id�lení zakázky uchaze�i: 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

- zastupitelstvo uložilo místostarostce rozeslat neprodlen� oznámení o výb�ru nabídky všem 
p�ihlášeným uchaze��m a pov��ilo starostu uzav�ením smlouvy o dílo s vít�znou firmou 

 
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 1 

 
5. R�zné 
 
a) Ceník za pronájem obecních za�ízení a p�j�ování vybraného inventá�e 

- finan�ní výbor p�edložil zastupitelstvu návrh ceníku 
- zastupitelstvo schválilo „Ceník za pronájem obecních za�ízení a p�j�ování vybraného inventá�e“ 

 
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
b) Výb�r dodavatele techniky v rámci projektu „Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a 
vzhledu obce Javorník“ 

- na výzvu zadavatele obce Javorník podal cenovou nabídku na techniku pro údržbu zelen� Petr 
Sedlá�ek, Na Lánech 93, 570 01 Litomyšl v celkové výši 182.370 K� (p�vodní rozpo�et 201.568 
K�) 

- zastupitelé porovnali nabídku s cenami v internetových obchodech a rozhodli p�id�lit zakázku 
Petru Sedlá�kovi 

 
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
Zapsal: Zden�k Bouška  
 
 
Ov��ovatelé zápisu:  Marie Janderová  Blanka Bulvová   


