ZÁPIS
z 4. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného dne 18.04.2011 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
nikdo

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení č.3/2011
Rozpočtové opatření č.1
Úprava obecně závazné vyhlášky č.2/2011 (VHP)
Věcné břemeno – SOSB – rozvod el. sítě k pozemkům u hřiště
Diskuse
8. Závěr

1. Zahájení :
4. 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 : 7 – 0 – 0
Ověřovatelé zápisu 2. zasedání ZO : návrh pí. Prchalová a Ing. Hůla
Hlasování : 7 – 0 – 0
3. Kontrola usnesení č.2/2011 :
Byla provedena kontrola usnesení.
4. Rozpočtové opatření č.1:
Starosta obce seznámil ZO a veřejnost s návrhem rozpočtového opatření č.1/2011. Návrh
byl řádně zveřejněn na úřední desce obce 14 dní před konáním zastupitelstva.
Hlasování : 7 – 0 – 0
5. Úprava obecně závazné vyhlášky č.2/2011 (VHP):
Starosta obce seznámil ZO s navrhovanou změnou vyhlášky č.2/2011. Změna spočívala ve
snížení poplatku z 5000,-Kč/3 měsíce na 2000,-Kč/3 měsíce. P. Hůla doporučil poplatek
ponechat s argumentací, že snížením poplatku by se podporovalo další hraní mladistvých.
Starosta tedy nechal hlasovat pro zachování výše poplatku.
Hlasování : 2 – 5 – 0
Místostarosta navrhl výši poplatku na částku 3000,-Kč/3 měsíce.

Hlasování :

4–3–0

6. Věcné břemeno – SOSB – rozvod el. sítě k pozemkům u hřiště
ZO nepřijalo definitivní rozhodnutí a o tomto bodu bude nadále jednat.
7. Diskuze
-

p. Švanda – dotaz na výsadbu ovocných stromů v místě parku, vzhledem k jeho
rekultivaci. Starosta ubezpečil p. Švandu, že tato informace je mylná.

8. Závěr
Starosta obce Volárna Ing. Bc. Jaroslav Kubeš poděkoval za účast na 4. zasedání ZO
zastupitelům a přítomným hostům a v 18:45 hodin zasedání ukončil.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO Č.4 ZE DNE 18.4.2011
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.1.
Zastupitelstvo obce schválilo změnu obecně závazné vyhlášky č. 02/2011 (VHP). Nová výše
poplatku je stanovena na 3.000,- Kč / 3 měsíců.

Ve Volárně, 28.4.2011

……………………………………..
starosta

Ověřovatelé: …………………………………

…………………………………

………………………………………
místostarosta

