ZÁPIS
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného dne 03.03.2011 v zasedací
místnosti Obecního úřadu ve Volárně

Přítomni:
Omluven:

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

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení č.2/2011
Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace (voda, kanalizace, ČOV) –
zpráva výběrové komise
5. Symboly obce – znak, vlajka
6. Diskuse
7. Závěr

1. Zahájení :
3. zasedání Zastupitelstva obce Volárna zahájil a řídil starosta obce Ing. Bc. Jaroslav Kubeš.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu :
Zapisovatel 3. zasedání ZO : návrh p. O. Kohoutek
Hlasování : 6 – 0 – 0
Ověřovatelé zápisu 2. zasedání ZO : návrh pí. Prchalová a Ing. Hůla
Hlasování : 6 – 0 – 0
3. Kontrola usnesení č.2/2011 :
Byla provedena kontrola usnesení.
4. Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace (voda, kanalizace, ČOV) –
zpráva výběrové komise :
Předseda výběrové komise podal zprávu o průběhu výběrového řízení a jeho výsledku.
Výběrová komise doporučila zastupitelstvu ke schválení na zpracování PD firmu Vodos
Kolín. Zastupitelstvo obce na základě doporučení výběrové komise hlasováním potvrdilo
vítězného uchazeče.
Hlasování : 6 – 0 – 0
5. Symboly obce – znak, vlajka:
Starosta obce seznámil ZO s návrhem obecních symbolů a vyzval občany k vyjádření se
k navrhovaným symbolům. Vyjádření je možno elektronickou i písemnou formou.
6. Diskuze
-

p. Švanda – prořezání vrby v místě parku

-

p. Svoboda – připomínky k prořezání stromů na obecních cestách, které nejsou
prořezávány pracovníky ZOD Ovčáry ale káceny; dotaz k pálení čarodějnic
p. Švandová – dořešení majetkových vztahů v prostoru veřejného pohřebiště
p. Plaček – průtok čisté vody v kanalizační jímce u Králových (č.p. 121) a
v dalších lokalitách obce
p. Jirovec – připomínky kominických služeb vyplývající z nové úpravy nařízení
vlády č. 91/2010 Sb.

7. Závěr
Starosta obce Volárna Ing. Bc. Jaroslav Kubeš poděkoval za účast na 3. zasedání ZO
zastupitelům a přítomným hostům a v 19:30 hodin zasedání ukončil.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO Č.3 ZE DNE 3.3.2011
Zastupitelstvo obce schválilo firmu Vodos Kolín k vypracování PD dle rozsahu výběrového
řízení.

Ve Volárně, 10.3.2011

……………………………………..
starosta

Ověřovatelé: …………………………………

…………………………………

………………………………………
místostarosta

