
Zápis č. 4/2013  
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 29.7.2013 

 
 

Zahájení:   18:00 hodin  
Ukončení:  18:40 hodin 
Ověřovatelé zápisu: F. Havlíček, M. Janková 
Přítomni:  V. Čechal, F. Havlíček,  

B. Bulvová, Z. Bouška, M. Janková, L. Bednář, M. Obr 
Omluveni:  M. Janderová, P. Odstrčilová, 
 
 
Program:  

1. Určení zapisovatele 
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Zateplení budovy ZŠ – veřejná zakázka na dodavatele 
5. Dispozice s majetkem obce 
6. Různé 

  
 
1. Určení zapisovatele 

- řídící zasedání Z. Bouška určil zapisovatelem Danu Čechalovou 
 
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 

- zastupitelstvo schválilo program zasedání zastupitelstva obce  
 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 

- zastupitelstvo schválilo za ověřovatele zápisu Františka Havlíčka a Marii Jankovou  
 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
4. Zateplení budovy ZŠ – veřejná zakázka na dodavatele  

- zastupitelé byli informováni o průběhu výběrového řízení na dodavatele akce „Zateplení 
budovy ZŠ“ a seznámili se s Protokolem z jednání hodnotící komise 

- členy hodnotící komise byli Mgr. Pavla Odstrčilová, Ladislav Bednář, Vladimír Čechal, 
Ing. Zdeněk Pavlík a Ing. Jan Limberský 

- v 1. kole veřejné zakázky podal nabídku pouze jeden uchazeč, proto podle podmínek 
poskytovatele dotace, kterým je Státní fond životního prostředí ČR, byla veřejná 
zakázka zrušena a muselo se výběrové řízení opakovat 

- ve 2. kole veřejné zakázky podali nabídku dva uchazeči – STAVEBNÍ FIRMA 
KLEPOCOL s.r.o. a UNITIP spol. s r.o. 

- dle zadávacích podmínek mělo hodnocení zakázek dvě kritéria – nabídková cena 
s vahou 80 % a lhůta výstavby s vahou 20 % 

- v prvním kritériu byla lepší firma KLEPOCOL a ve druhém firma UNITIP 
- firma KLEPOCOL získala celkem 97,14 bodů a firma UNITIP získala 81,34 bodů 
- hodnotící komise rozhodla, že vítězným uchazečem je STAVEBNÍ FIRMA KLEPOCOL 

s.r.o. s nabídkovou cenou 1.141.822 Kč bez DPH a lhůtou výstavby 7 týdnů 
- zastupitelstvo potvrdilo rozhodnutí hodnotící komise a schválilo uzavření smlouvy o 

dílo s vítěznou STAVEBNÍ FIRMOU KLEPOCOL s.r.o. (č. usn. 4/2013-4) 
 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 



5. Dispozice s majetkem obce 
- zastupitelstvo schválilo záměr bezúplatného převodu pozemkové parcely č. 400/2 od 

Státního pozemkového úřadu na obec (parcela tvoří součást místní komunikace) (č. 
usn. 4/2013-5a) 

- zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 
34/13/HSYM-BP s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových (č. usn. 4/2013-5b) 

- zastupitelstvo schválilo záměr prodeje pozemkových parcel, které jsou součástí 
pozemků u rodinných domků, ale vlastníkem je obec; jedná se p.p.č. 25/3, 272/1, 
1146/4, 272/3, 1287, 1286, 1291, 226, 472/2, část 717/13, 1233/12 a 1267/2 (č. usn. 
4/2013-5c) 

- zastupitelstvo uložilo schválené záměry zveřejnit na úředních deskách obce (č. usn. 
4/2013-5d)          
           Z: starosta 

 
 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
 
 
 
Zapsal: Dana Čechalová 
 
  
Starosta: Zdeněk Bouška 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
    František Havlíček   Marie Janková 


