
ZÁPIS 

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného dne 30.05.2011 v zasedací 
místnosti Obecního úřadu ve Volárně 

  
 
Přítomni:  Ing. Bc. Kubeš,p. Kohoutek,Ing. Hůla,pí. Prchalová, pí. Kasardová,p. P. 

Orban, p. Z.Orban 
Omluven:  nikdo 
 
 
PROGRAM : 

1. Zahájení 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení č.4/2011 
4. Věcné břemeno – SOSB – rozvod el. sítě k pozemkům u hřiště 
5. Odkup části pozemku rozděleného dle geometrického plánu 138-88/2010 
6. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele služeb v oblasti odpadového 

hospodářství 
7. Závěrečný účet obce za rok 2010 
8. Diskuse 
9. Závěr 
 

 
 

1. Zahájení : 
 
5. zasedání Zastupitelstva obce (ZO) Volárna zahájil a řídil starosta obce Ing. Bc. Jaroslav 
Kubeš. 
 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu : 
 

Zapisovatel 5. zasedání ZO: návrh p. O. Kohoutek  
Hlasování : 7 – 0 – 0 
Ověřovatelé zápisu 5. zasedání ZO: návrh pí. Kasardová a p. Orban Z. 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

3. Kontrola usnesení č.4/2011 : 
 

Byla provedena kontrola usnesení.  
 

4. Věcné břemeno – SOSB – rozvod el. sítě k pozemkům u hřiště 
 
Obec obdržela k podpisu návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene 
výstavby TS ELTRAF, kabelového vedení 22 kV a 1Kv a dvou kabelových rozpojovacích 
skříní. V návrhu smlouvy je vymezeno věcné břemeno v rozsahu 2 m2 a 80 m délkových a  
navržena cena ve výši 1.000,- Kč. S touto cenou za rozsah věcného břemene a zněním 
smlouvy ZO nesouhlasí. Starosta obce jednal s ČEZ distribuce o změně smlouvy spočívající 
v jejím doplnění. Do smlouvy bude doplněno toto znění: Provedením této investiční a 
stavební akce dojde k posílení stávající sítě elektrické energie v dotčené lokalitě. ZO 
navrhuje cenu za zřízení věcného břemene na částku 36.900,- Kč. 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 



5. Odkup části pozemku rozděleného dle geometrického plánu 138-88/2010: 
 

ZO byl předložen ke schválení návrh na koupi pozemku č. st. 57/1 b rozděleného dle 
geometrického plánu 138-88/2010 o celkové výměře 124 m2 za kupní cenu 50 Kč/m2. ZO 
s navrženou částkou souhlasí.  
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

6. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele služeb v oblasti odpadového 
hospodářství: 
 

Bylo předloženo zadání výběrového řízení na dodavatele služeb v oblasti odpadového 
hospodářství a postup hodnocení. 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

7. Závěrečný účet obce za rok 2010 
 

ZO byl předložen Závěrečný účet za rok 2010 a Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2010 provedená KÚ Stř. kraje, odborem kontroly. Kontrolou byly 
zjištěny následující chyby a nedostatky: Územní celek chybně použil metodu časového 
rozložení nákladů. 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

8. Diskuze 
 

- p. Sýkora – dotaz na cenu za zřízení věcného břemena pro ČEZ, dle tázajícího je 
příliš vysoká. 

- pí. Vokounová – řešení vjezdu k novým jednotlivým parcelám proti hřišti 
- pí. Vokounová – dotaz na vyměření cesty od Váhy 
- p. Svoboda – přívodní kabel el. energie k zařízení Sokola (fotbalové hřiště) vede 

levým travnatým pásem podél komunikace ve směru na V. Osek 
- p. Jirovec – cesta k Sánům – rozsahu, který je v majetku obce věnovat větší 

pozornost v údržbě 
- pí. Švandová – připomínka k vybudování chodníku směrem k hřbitovu 
- p. Riedl – dotaz na časový projekt ČOV, v současné době probíhá zhotovení 

projektové dokumentace 
 

9. Závěr 
 

Starosta obce Volárna Ing. Bc. Jaroslav Kubeš poděkoval za účast na 5. zasedání ZO 
zastupitelům a přítomným hostům a ve 20:45 hodin zasedání ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO Č.5 ZE DNE 30.5.2011 

• 5/1 Zastupitelstvo obce schválilo cenu za zřízení věcného břemene výstavby TS 
ELTRAF, kabelového vedení 22 kV a 1Kv a dvou kabelových rozpojovacích skříní na 
výši 36.900,- Kč. 

• 5/2 Zastupitelstvo obce schválilo koupi pozemku č.st. 57/1b za kupní cenu 6 200,- Kč. 
• 5/3 Zastupitelstvo obce schválilo zadání a vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 

služeb v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo obce schválilo postup 
hodnocení výběrového řízení. 

• 5/4 Zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce 
za rok 2010 včetně zprávy Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 s výhradou nedostatků uvedených ve 
zprávě o výsledku hospodaření a přijímá toto nápravné opatření: Územní celek 
upraví vnitřní směrnici č.1, bod 16.2., 16.4.6. a při metodě časového rozlišení bude 
postupovat dle § 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 

 

Ve Volárně, 31.5.2011      

 

 

……………………………………..    ……………………………………… 
     starosta           místostarosta 

 

Ověřovatelé:   ………………………………… 

   

  ………………………………… 


