ZÁPIS
z I. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného dne 25.11.2010 v zasedací
místnosti Obecního úřadu ve Volárně
Přítomni:
Omluven:

Ing. Bc. Kubeš, p. Kohoutek, Ing. Hůla, p. P.Orban, pí. Prchalová, p. Z. Orban,
pí. Kasardová
nikdo

PROGRAM :
1. Zahájení
2. Volba členů finančního výboru
3. Volba členů kontrolního výboru
4. Volba předsedy kulturního výboru
5. Volba členů kulturního výboru
6. Volba předsedy výboru zeleně a životního prostředí
7. Volba členů výboru zeleně a životního prostředí
8. Volba předsedy mediálního a prezentačního výboru
9. Volba členů mediálního a prezentačního výboru
10. Stanovení odměn členům zastupitelstva
11. Odměna minulému starostovi
12. Schválení investičního návrhu na volební období 2010-2014
13. Návrh rozpočtu obce
14. Příspěvek Sokol ( příprava prostoru k výsadbě stromů podél cyklostezky )
15. Zaměstnanec obecního úřadu ( úprava a vzhled obce )
16. Cenová nabídka – oprava komunikace
17. Návrh Pivovaru Nymburk
18. Rozpočtové opatření č.3
19. Diskuse
20. Závěr

1. Zahájení :
I.zasedání Zastupitelstvo obce Volárna zahájil a řídil starosta obce Ing. Bc. Jaroslav Kubeš
Zapisovatel I. zasedání ZO : návrh p. Kohoutek
Hlasování : 7 – 0 – 0
Ověřovatelé zápisu I. zasedání ZO : návrh pí. Prchalová, Ing. Hůla
Hlasování : 7 – 0 – 0
Rozšíření a úprava navrhovaného programu: žádný návrh nebyl podán
Hlasování : 7 – 0 – 0
2. Volba členů finančního výboru :
Předsedající navrhuje na členy finančního výboru pí. Irenu Janebovou a pí. Janu Plačkovou.
Hlasování : 7 – 0 – 0
3. Volba členů kontrolního výboru :
Předsedající navrhuje na členy kontrolního výboru p. Jaroslava Svobodu a p. Jaroslava
Palečka st..

Hlasování :

7–0–0

4. Volba předsedy kulturního výboru:
Předsedající navrhuje na předsedkyni kulturního výboru pí. Lenku Kasardovou.
Hlasování : 7 – 0 – 0
5. Volba členů kulturního výboru:
Předsedající navrhuje na členky kulturního výboru pí. Janu Šálkovou a pí. Evu Venturovou.
Hlasování : 7 – 0 – 0
6. Volba předsedy výboru zeleně a životního prostředí:
Předsedající navrhuje na předsedkyni výboru zeleně a životního prostředí pí. Hanu
Prchalovou.
Hlasování : 7 – 0 – 0
7. Volba členů výboru zeleně a životního prostředí:
Předsedající navrhuje na členky výboru zeleně a životního prostředí pí. Olgu Hartmanovou a
pí. Danu Bayerovou.
Hlasování : 7 – 0 – 0
8. Volba předsedy mediálního a prezentačního výboru:
Předsedající navrhuje na předsedu mediálního a prezentačního výboru p. Zbyňka Orbana.
Hlasování : 7 – 0 – 0
9. Volba členů mediálního a prezentačního výboru:
Předsedající navrhuje na členky mediálního a prezentačního výboru sl. Katku Luťhovou a sl.
Ivetu Luťhovou.
Hlasování : 7 – 0 – 0
10. Odměny zastupitelů
Předsedající navrhuje:
- vyplácet měsíční odměny zastupitelům obce dle § 72 a § 84 zákona č. 128/2000
Sb.( zákon o obcích ) v platném znění, doplněné nařízením vlády č.20/2009 ( o
odměňování zastupitelů obce ) ve znění pozdějších předpisu v plné výši.
Hlasování : 7 – 0 – 0
-

vyplácet měsíční odměny neuvolněnému místostarostovi obce dle § 72 a § 84
zákona č. 128/2000 Sb.( zákon o obcích ) v platném znění, doplněné nařízením
vlády č.20/2009 ( o odměňování zastupitelů obce ) ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování : 6 – 0 – 1
-

vyplácet měsíční odměny neuvolněnému starostovi obce dle § 72 a § 84 zákona
č. 128/2000 Sb.( zákon o obcích ) v platném znění, doplněné nařízením vlády
č.20/2009 ( o odměňování zastupitelů obce ) ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování : 6 – 0 – 1
11. Odměny minulému starostovi
Předsedající navrhuje vyplatit odměnu při skončení volebního období minulému starostovi (p.
Venturovi ) dle § 72, ods.1 zákona č. 128/2000 Sb.( zákon o obcích ) v platném znění ve
výši, kterou určuje § 72, ods.2 zákona č. 128/2000 Sb. a to jednorázově.
Hlasování : 7 – 0 – 0
12. Schválení investičního návrhu na volební období 2010-2014
Starosta obce navrhuje zastupitelům ke schválení a seznámil hosty zasedání s investičním
návrhem obce na období 2010-2014. Návrh je přílohou č. 1 zápisu z I. zasedání ZO.

Hlasování :

7–0–0

13. Návrh rozpočtu obce na rok 2011
Starosta obce předkládá zastupitelům ke schválení návrh rozpočtu obce na rok 2011.
S návrhem rozpočtu obce seznámil přítomné hosty. Námitky proti návrhu rozpočtu nebyly
vzneseny.
Hlasování : 7 – 0 – 0
14. Příspěvek Sokol (příprava prostoru k výsadbě stromů podél cyklostezky)
Místostarosta obce předkládá zastupitelstvu obce návrh na příspěvek organizaci Sokol
Volárna za přípravu (vyčištění) prostoru k výsadbě stromů podél cyklostezky ve výši 10.000,Hlasování : 7 – 0 – 0
15. Zaměstnanec obecního úřadu ( úprava a vzhled obce )
Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s přijetím nového zaměstnance OÚ, který se
bude starat úpravu a vzhled obce. Zaměstnanec nastoupí k 1.12.2010.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
16. Návrh Pivovaru Nymburk
Starosta obce seznámil zastupitelstvo a hosty s nabídkou Pivovaru Nymburk na pronájem
Obecní hospody. Starosta obce navrhl nabídku Pivovaru Nymburk odmítnout.
Hlasování : 7 – 0 – 0
17. Rozpočtové opatření č.3
Starosta obce seznámil zastupitelstvo a hosty s rozpočtovým opatřením č.3.
Hlasování : 7 – 0 – 0
1. Diskuse
- pí. Pelikánová – parkování vozidel na místních komunikacích a chodnících ( pí.
Maláčková - v prostoru autobusové zastávky ).
Odpověď: Obecní úřad vydá s ohledem na zimní úklid místních komunikací
doporučení a bude na občany obce průběžně apelovat, aby svá vozidla parkovala
mimo profil komunikace a veřejných chodníků.
- pí. Vokounová – zajistit volný průtok vody z vyústění vrtu u požární nádrže i
v zimních měsících.
Odpověď : ZO bere na vědomí a touto problematikou se bude zabývat.
- p. Mácha – rozšíření kontrolního výboru
Odpověď: ZO na ustavujícím zasedání usnesením č.5 schválilo počet členů
kontrolního výboru na tři.
- p. Švanda – vyčerpání malé požární nádrže
Odpověď: ZO bere na vědomí a touto problematikou se bude zabývat.
- p. Novotná – upozorňuje na nerovnosti místní komunikace, která je na několika
místech v opravě
- p. Pelikán Josef – poukazuje na nepořádek v bývalém prostoru objektu JZD
- p. Mácha – 1) dokončení cyklostezky, 2) plynofikace obce, 3) rekonstrukce
chodníků, 4) využívání dotací TPCA, 5) zástavba Volárny s ohledem na umístění
nových pozemků – doporučení návratu ke starému územnímu plánu, 6) obecní
kronika – možnost nahlédnutí.
Odpověď: 1) ZO bere na vědomí a uznává, že stávající ukončení cyklostezky je
nevyhovující, starosta se touto problematikou bude zabývat; 2) ZO ve svém

investičním návrhu na volební období 2010-2014 momentálně preferuje výstavbu
splaškové kanalizace a ČOV, plynofikace obce je ve výhledu po dokončení
splaškové kanalizace; 3) na rekonstrukci chodníků byl zpracován projekt a
zažádáno o dotaci z FROM Stř. kraje – neúspěšně, nově bude zažádáno opět v
dotační výzvě, která je v současnosti vypsána; 4) ZO bere na vědomí a bude se
snažit v tomto dotačním programu nadále pokračovat; 5) ZO se územním plánem
bude zabývat; 6) ZO pověří mediální a prezentační výbor vedení kroniky, včetně
jejího uveřejnění.
- P. Jírovec – připomínky na tvorbu a získávání nových parcel
Odpověď: ZO bere na vědomí
2. Závěr
Starosta obce Volárna Ing. Bc. Jaroslav Kubeš poděkoval za účast na I. zasedání ZO
zastupitelům a přítomným hostům a v 19:45 hodin zasedání ukončil.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO Č.1 ZE DNE 25.11.2010
Zastupitelstvo obce schválilo za členy finančního výboru pí. Irenu Janebovou a pí. Janu
Plačkovou.
Zastupitelstvo obce schválilo za členy kontrolního výboru p. Jaroslava Svobodu a p.
Jaroslava Palečka st.
Zastupitelstvo obce schválilo za předsedkyni kulturního výboru pí. Lenku Kasardovou.
Zastupitelstvo obce schválilo za členy kulturního výboru pí. Janu Šálkovou a pí. Evu
Venturovou.
Zastupitelstvo obce schválilo za předsedkyni výboru zeleně a životního prostředí pí. Hanu
Prchalovou.
Zastupitelstvo obce schválilo za členy výboru zeleně a životního prostředí pí. Olgu
Hartmanovou a pí. Danu Bayerovou.
Zastupitelstvo obce schválilo za předsedu mediálního a prezentačního výboru p. Zbyňka
Orbana.
Zastupitelstvo obce schválilo za členy mediálního a prezentačního výboru sl. Katku Luťhovou
a sl. Ivetu Luťhovou.
Zastupitelstvo obce schválilo odměny zastupitelům, místostarostovi a starostovi.
Zastupitelstvo obce schválilo způsob výplaty a odměnu minulému starostovi obce.
Zastupitelstvo obce schválilo investiční návrh na volební období 2010-2014.
Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2011.
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek Sokolu Volárna.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.3.
Ve Volárně, 02.12.2010

……………………………………..
starosta

Ověřovatelé: …………………………………

…………………………………

………………………………………
místostarosta

