
 ZÁPIS 

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného dne 12.5.2014 v zasedací 
místnosti Obecního úřadu ve Volárně 

  

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

p. P.Orban, pí. Prchalová 
Omluven:  nikdo 
 
 
PROGRAM: 

1. Zahájení 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení č.1/2014 
4. Závěrečný účet obce za rok 2013 + zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

za rok 2013 + hospodářský výsledek za rok 2013 
5. Schválení účetní závěrky za rok 2013 
6. Závěrečný účet Mikroregionu KZ za rok 2013 
7. Rozpočtové opatření č.1/2014 
8. Odpisový plán na rok 2014 
9. Kanalizace  
10. Cyklostezka  
11. Balatón 
12. Diskuse 
13. 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 : 7 – 0 – 0 
Ověřovatelé zápisu 2. zasedání ZO: návrh pí. Kasardová a p. Plaček 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

3. Kontrola usnesení č.1/2014: 
 

Byla provedena kontrola usnesení.  
 

4. Závěrečný účet obce za rok 2013 + zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2013 a hospodářský výsledek za rok 2013: 
 

ZO byl předložen Závěrečný účet za rok 2013 a Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2013 provedená KÚ Stř. kraje, odborem kontroly. Kontrolou byly 
zjištěny následující chyby a nedostatky:  

Smlouva o nájmu nemovitosti ze dne 1.9.2011 – článek VI, bod 2, neboť: Změna smlouvy 
o nájmu nemovitosti ze dne 1.9.2011 (snížení nájemného) nebyla provedena v písemné 
formě dodatkem k této smlouvě. Dále upozorňujeme na nutnost zveřejňování záměru 
obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na snížení nájemného – viz. Metodické 



doporučení k činnosti územních samosprávných celků č.7 vydané Ministerstvem vnitra 
ČR. 

Hlasování : 7 – 0 – 0 
 
ZO byl předložen hospodářský výsledek obce za rok 2013. 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

5. Schválení účetní závěrky za rok 2013: 
 

Starosta obce seznámil ZO s účetní závěrkou za rok 2013. 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

6. Závěrečný účet DSO – Mikroregion KZ za rok 2013: 
 

Starosta obce seznámil ZO se závěrečným účtem DSO – Mikroregion KZ za rok 2013. 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

7. Schválení rozpočtového opatření č.1 : 
 
ZO byl předložen návrh rozpočtového opatření č.1, jehož součástí byly příjmy a výdaje na 
konání voleb do Evropského parlamentu (dotace z Krajského úřadu). Částka není prozatím 
známa, vyúčtování bude doloženo na následujícím zasedání ZO po konání výše uvedených 
voleb. 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

8. Schválení odpisového plánu na rok 2014: 

Starosta obce seznámila ZO a přítomné s odpisovým plánem na rok 2014.  
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

9. Kanalizace: 
 

Starosta seznámil ZO se smlouvou o dílo na výstavbu „Kanalizace, ČOV a vodovod Volárna“ 
s vítěznou firmou: Sdružení LANGERONE, SE – ASIO, spol. s r.o. – vedoucí sdružení 
LANGERONE, SE , Pardubice a člen sdružení ASIO spol. s r.o., Jiříkovice a současně 
požádal ZO o vyjádření důvěry k podpisu této smlouvy. 
Hlasování : 7 – 0 – 0 

 
10. Cyklostezka: 

 
Starosta seznámil ZO s výsledky nabídkového šetření na výstavbu části cyklostezky. Byly 
osloveny tři firmy o předložení nabídkové ceny (AVE Kolín, Eurovia CS, Silnice Čáslav) a na 
základě nejnižší nabídkové ceny byla doporučena jako vítězná firma AVE Kolín k realizaci 
předmětného díla. 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

11. Smlouva Balatón: 
 
Starosta seznámil ZO s novou nájemní smlouvou na nájem vodní nádrže „Balatón“. Smlouva 
je na tři roky za měsíční nájemné 10 000 Kč. 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 



12. Diskuze 
 
- p. Kovařík – dotaz na změnu územního plánu 
- Starosta seznámil přítomné s akcemi na nejbližší období pořádané obecním 

úřadem ( 1.6. - dětský den, 14.6. – vítání občánků, 9.8. – pouťové oslavy) 
- p. Jírovec – dotaz na úpravu dětského hřiště a cesty ke křížku (Sánská cesta) 
- pí. Pelikánová – místní zpravodaj 
- všeobecně – připomínky na nepořádek (možnost VPP přes Úřad práce) 

 
13. Závěr 

 
Starosta obce Volárna Ing. Bc. Jaroslav Kubeš poděkoval za účast na 2. zasedání ZO v roce 
2014 zastupitelům a přítomným hostům a ve 20:00 hodin zasedání ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO Č.2 ZE DNE 12.5.2014 

2/1 ZO schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013 včetně 
zprávy Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2013 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá toto 
nápravné opatření: Nedostatek byl odstraněn nápravným opatřením ve formě vyvěšení 
záměru a obstaráním písemného dodatku k nájemní smlouvě a ponaučení do budoucnosti. 
2/2 ZO schválilo účetní závěrku obce Volárna za rok 2013. 
2/3 ZO schválilo závěrečný účet DSO-MKZ za rok 2013 bez výhrad. 
2/4 ZO schválilo rozpočtové opatření č.1 včetně dotace na konání voleb do Evropského 
parlamentu.  
2/5 ZO schválilo odpisový plán na rok 2014 
2/6 ZO schválilo znění smlouvy o dílo na výstavbu „Kanalizace, ČOV a vodovod Volárna“ 
s vítěznou firmou: Sdružení LANGERONE, SE – ASIO, spol. s r.o. – vedoucí sdružení 
LANGERONE, SE , Pardubice a člen sdružení ASIO spol. s r.o., Jiříkovice a současně 
doporučilo starostovi tuto smlouvu podepsat. 
2/6 ZO schválilo cenové nabídky na výstavbu části cyklostezky a odsouhlasilo vítěznou firmu 
AVE Kolín a doporučilo starostovi vést další jednání o smlouvě. 
2/7 ZO schválilo nájemní smlouvu na pronájem vodní nádrže „Balatón“ a doporučilo 
starostovi smlouvu k podpisu. 

 

Ve Volárně, 22.5.2014      

 

 

 

 

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

 

Ověřovatelé:   ………………………………… 

   

  ………………………………… 

 

 

Vyvěšeno:   ………………………………… 

 

Sejmuto:   ………………………………… 

 


