
ZÁPIS 

ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného dne 24.06.2013 v zasedací 
místnosti Obecního úřadu ve Volárně 

  

 
Přítomni:  Ing. Bc. Kubeš, p. Kohoutek, p. Plaček, pí. Prchalová, p. Orban, Ing. Hůla,  
                       pí. Kasardová 
Omluven:  nikdo 
 
 
PROGRAM: 

1. Zahájení 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení č.3/2013 
4. Závěrečný účet obce za rok 2012 + zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2012+ hospodářský výsledek za rok 2012 
5. Závěrečný účet DSO – Mikroregion KZ za rok 2012 
6. Schválení dobrovolné finanční sbírky na pomoc postiženým povodní 
7. Rozpočtové opatření č.3 
8. Diskuse 
9. Závěr 

 

 
1. Zahájení: 

 
4. zasedání Zastupitelstva obce Volárna v roce 2013 zahájil a řídil starosta obce Ing. Bc. 
Jaroslav Kubeš 
 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 
 

Zapisovatel 4/2013 zasedání ZO: návrh p. Kohoutek  
Hlasování : pro:7 – proti:0 – zdržel se:0 
Ověřovatelé zápisu 4. zasedání ZO: návrh p. Orban a Ing. Hůla 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

3. Kontrola usnesení 3/2013: 
 

Byla provedena kontrola usnesení č.3 / 2013. 
 

4. Závěrečný účet obce za rok 2012 + zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2012 a hospodářský výsledek za rok 2012: 
 

ZO byl předložen Závěrečný účet za rok 2012 a Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2012 provedená KÚ Stř. kraje, odborem kontroly. Kontrolou byly 
zjištěny následující chyby a nedostatky:  

1) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů -  § 16 odst. 4, neboť: 

Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření v případě změn ve finančních 
vztazích k jinému rozpočtu, dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 
12. 2012 nebyl upraven rozpočet na položce 4111 (rozpočet po změnách vykázáno 
22.000,- Kč, skutečnost 12.705,- Kč) 

Hlasování : 7 – 0 – 0 
 



ZO byl předložen hospodářský výsledek obce za rok 2012. 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

5. Závěrečný účet DSO – Mikroregion KZ za rok 2012: 
 

Starosta obce seznámil ZO se závěrečným účtem DSO – Mikroregion KZ za rok 2012. 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

6. Schválení dobrovolné finanční sbírky na pomoc postiženým povodní: 
 

ZO byl předložen záměr uspořádat finanční sbírku na pomoc postiženým povodní 2013. 
Konkrétně by se jednalo o finanční pomoc obci Vestec (okr. Nymburk).  
Hlasování : 7 – 0 – 0 

ZO byl předložen návrh na příspěvek z rozpočtu obce Volárna do této finanční sbírky na 
pomoc postiženým povodní 2013. Navržena byla částka ve výši 30 000.- Kč.  
Hlasování : 7 – 0 – 0 

7. Schválení rozpočtového opatření č.3 : 
 
ZO byl předložen návrh rozpočtového opatření č.3.  
Hlasování : 7 – 0 – 0 
  

8. Diskuze 
 
- pí. Maláčková – informace o odcizení odpadového kontejneru u hřbitova 
- místostarosta obce – informace o připravovaném svozu bioodpadu do místa 

pálení čarodejnic 
- starosta obce – informace o nabídce svozu bioodpadu firmou AVE Kolín s.r.o. 

 
9. Závěr 

 
Starosta obce Volárna Ing. Bc. Jaroslav Kubeš poděkoval za účast na 4. zasedání ZO v roce 
2013 zastupitelům a přítomným hostům a v 19:45 hodin zasedání ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO Č.4/2013 ZE DNE 24.6.2013 

4/1 ZO schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2012 včetně 
zprávy Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2012 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá toto 
nápravné opatření: Nedostatek v bodu 1) byl odstraněn nápravným opatřením ve formě 
upozornění a ponaučení do budoucnosti. 
4/2 ZO schválilo závěrečný účet DSO-MKZ za rok 2012 bez výhrad. 
4/3 ZO schválilo uspořádání finanční sbírky na pomoc postiženým povodní 2013. 
4/4 ZO schválilo poskytnutí finančního daru do sbírky postiženým povodní 2013 ve výši 
30 000,- Kč z rozpočtu obce Volárna.  
4/5 ZO schválilo rozpočtové opatření č.3.  
 

 

Ve Volárně, 27.6.2013      

 

 

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

 

Ověřovatelé:   ………………………………… 

   

  ………………………………… 

 

 

Vyvěšeno:   ………………………………… 

 

Sejmuto:   ………………………………… 

 


