
ZÁPIS 

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného dne 23.02.2012 v zasedací 
místnosti Obecního úřadu ve Volárně 

  
 
Přítomni:  Ing. Bc. Kubeš, p. Kohoutek, pí. Prchalová, p. Z. Orban, pí. Kasardová, Ing. 

Hůla 
Omluven:  p. P.Orban 
 
 
PROGRAM: 

1. Zahájení 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení č.1/2012 
4. Návrh na odkoupení pozemku p.č.st. 129 v k.ú. Volárna 
5. Zadávací řízení na ČOV Volárna 
6. Zakázka malého rozsahu na dodavatele dětského hřiště pro obec Volárna 
7. Návrh změny územního plánu obce Volárna 
8. Žádost o příspěvek na provoz zařízení HANDICAP CENTRUM SRDCE pro rok 2012 
9. Diskuse 
10. Závěr 

 
 

1. Zahájení : 
 
2. zasedání Zastupitelstva obce Volárna zahájil a řídil starosta obce Ing. Bc. Jaroslav Kubeš 
 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu : 
 

Zapisovatel 2. zasedání ZO: návrh p. Kohoutek  
Hlasování : 6 – 0 – 0 
Ověřovatelé zápisu 2. zasedání ZO: návrh pí. Kasardová a Ing. Hůla 
Hlasování : 6 – 0 – 0 
 

3. Kontrola usnesení č.1/2012 : 
 

Byla provedena kontrola usnesení.  
 

4. Návrh na odkoupení pozemku p.č.st. 129 v k.ú. Volárna: 
 

ZO byl předložen návrh na koupi pozemku p.č. st. 129 v k.ú. Volárna o celkové výměře 20 
m2 za kupní cenu 50 Kč/m2. ZO souhlasí s koupí pozemku p.č. st. 129 v k.ú. Volárna za 
navrženou částkou 50 Kč/m2.  
Hlasování : 6 – 0 – 0 
 

5. Zadávací řízení na ČOV Volárna: 
 

ZO byly předloženy cenové nabídky na dodavatele Zadávacího řízení na ČOV Volárna. 
Cenovou nabídku předložil Vodos Kolín s.r.o. a Stavební poradna spol. s r.o., České 
Budějovice. Na základě cenové nabídky a referencí byla ZO doporučena Stavební poradna 
spol. s r.o., České Budějovice jako vítězná firma. 
Hlasování : 6 – 0 – 0 



6. Zakázka malého rozsahu na dodavatele dětského hřiště pro obec Volárna 

Bylo předloženo zadání výběrového řízení na dodavatele dětského hřiště pro obec Volárna, 
oslovení tři firem a postup hodnocení. 
Hlasování : 6 – 0 – 0 
 

7. Návrh změny územního plánu obce Volárna 

Starosta obce seznámil ZO a přítomné hosty s žádostí p. Březiny o změnu územního plánu 
obce Volárna. Starosta navrhl ZO vypsat veřejnou výzvu s podáváním žádostí o změnu 
s ukončením do 30.3.2012. Po tomto datu budou všechny žádosti vyhodnoceny a bude 
pokračováno v procesu. 
Hlasování : 6 – 0 – 0 

 
8. Žádost o příspěvek na provoz zařízení HANDICAP CENTRUM SRDCE o.p.s. pro rok 

2012 

ZO byla předložena žádost o příspěvek na provoz zařízení HANDICAP CENTRUM SRDCE 
o.p.s. pro rok 2012. Zařízení navštěvuje p. Matěj Vršovský, občan obce Volárna. Starosta 
navrhl ZO žádosti o příspěvek vyhovět a přispět částkou 10.000,-. Jiný návrh nebyl podán. 
Hlasování : 6 – 0 – 0 

 
9. Diskuze 

 
- p. Svoboda – připomínka ohledně zavážky v prostoru šašmáku, dokončení 

převodu pozemku pohřebiště 
- sl. Hanková – připomínka ohledně komunikace, jejího zpevnění u č.p. 178 
- pí. Maláčková – připomínka ohledně ochrany vzniklého areálu dětského hřiště 

 
10. Závěr 

 
Starosta obce Volárna Ing. Bc. Jaroslav Kubeš poděkoval za účast na 2. zasedání ZO v roce 
2012 zastupitelům a přítomným hostům a v 19:30 hodin zasedání ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO Č.2 ZE DNE 23.2.2012 

2/1 ZO schválilo koupi pozemku p.č. st. 129 v k.ú. Volárna za kupní cenu 1 000,- Kč. 
2/2 ZO schválilo firmu Stavební poradna spol. s r.o. Č. Budějovice jako dodavatele 
Zadávacího řízení na ČOV Volárna. 
2/3 ZO schválilo zadání výběrového řízení na dodavatele dětského hřiště pro obec Volárna. 
Zastupitelstvo obce schválilo postup hodnocení výběrového řízení. 
2/4 ZO schválilo finanční příspěvek na rok 2012 ve výši 10 000,- na provoz zařízení 
HANDICAP CENTRUM SRDCE o.p.s..  
 

 

Ve Volárně, 5.3.2012      

 

 

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

 

Ověřovatelé:   ………………………………… 

   

  ………………………………… 

 

 

Vyvěšeno:   ………………………………… 

 

Sejmuto:   ………………………………… 

 


