
 ZÁPIS 

ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného dne 23.6.2014 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.2/2014 
4. Smlouva EKO-KOM 
5. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2014 – 2018 
6. Smlouva na svoz a likvidaci biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu s firmou 

AVE Kolín s.r.o. 
7. Diskuse 
8. Závěr 

 

 
 

1. Zahájení: 
 
3. 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. Kohoutek  
Hlasování : 7 – 0 – 0 
Ověřovatelé zápisu 3. zasedání ZO: návrh Ing. Hůla a p. Plaček 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

3. Doplnění bodu programu zasedání ZO: 
 
Starosta obce podal návrh na dodatečné zařazení nového bodu (zařazení správního území 
obce Volárna do územní působnosti SCLLD - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
pro území MAS Zálabí v letech 2014 - 2020) do programu 3. zasedání ZO. 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

4. Kontrola usnesení č.2/2014: 
 

Byla provedena kontrola usnesení.  
 

5. Smlouva EKO-KOM: 
 

ZO bylo seznámeno s novou smlouvou o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 
se společností EKO-KOM a.s. se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4  
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

6. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2014-2018: 
 



V souladu s ustanovení § 67 a 68, zákona o obcích, s přihlédnutím k počtu obyvatel a velikosti 
územního obvodu stanovuje ZO počet členů zastupitelstva obce na volební období 2014 – 
2018 na 7 členů. 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

7. Smlouva na svoz a likvidaci biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu 
s firmou AVE Kolín s.r.o. 

 
ZO bylo seznámeno se smlouvou na svoz a likvidaci biologicky rozložitelné složky 
komunálního odpadu s firmou AVE Kolín s.r.o.  
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

8. Zařazení správního území obce Volárna do územní působnosti SCLLD pro území MAS 
Zálabí v letech 2014 - 2020: 

 
Starosta obce seznámil ZO s požadavkem MAS Zálabí o zařazení správního území obce 
Volárna do územní působnosti SCLLD - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro 
území MAS Zálabí v letech 2014 – 2020. 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

9. Diskuze 

 

V diskuzi nikdo nevystoupil. 

 

10. Závěr 

 

Starosta obce Volárna Ing. Bc. Jaroslav Kubeš poděkoval za účast na 3. zasedání ZO v roce 

2014 zastupitelům a přítomným hostům a ve 19:30 hodin zasedání ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO Č.3 ZE DNE 23.6.2014 

3/1 ZO schválilo novou smlouvou o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se 
společností EKO-KOM a.s. se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4 
3/2 ZO schválilo počet členů zastupitelstva obce na volební období 2014 – 2018 na 7 členů. 
3/3 ZO schválilo smlouvu na svoz a likvidaci biologicky rozložitelné složky komunálního 
odpadu s firmou AVE Kolín s.r.o. 

Usnesení č. 3/3 
Obec Volárna v územní působnosti MAS Zálabí, z. s. schvaluje zařazení svého území do 
územní působnosti MAS Zálabí, z. s. na období 2014 - 2020.  
 

 

Ve Volárně, 23.6.2014      

 

 

 

 

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

 

Ověřovatelé:   ………………………………… 

   

  ………………………………… 

 

 

Vyvěšeno:   ………………………………… 

 

Sejmuto:   ………………………………… 

 


