
ZÁPIS 

z 4. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného dne 18.06.2012 v zasedací 
místnosti Obecního úřadu ve Volárně 

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

1. Zahájení 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení č.3/2012 
4. Závěrečný účet obce za rok 2011 
5. Závěrečný účet Mikroregionu Kolínské Zálabí za rok 2011 
6. Rozpočtové opatření č.1/2012 
7. Vodovodní přivaděč – smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemena 
8. Diskuse 
9. Závěr 

 
 

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

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 
 

Zapisovatel 4. zasedání ZO: návrh p. Kohoutek  
Hlasování : 6 – 0 – 0 
Ověřovatelé zápisu 4. zasedání ZO: návrh pí. Kasardová a Ing. Hůla 
Hlasování : 6 – 0 – 0 
 

3. Kontrola usnesení č.3/2012: 
 

Byla provedena kontrola usnesení.  
 

4. Závěrečný účet obce za rok 2011: 
 

ZO byl předložen Závěrečný účet za rok 2011 a Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2011 provedená KÚ Stř. kraje, odborem kontroly. Kontrolou byly 
zjištěny následující chyby a nedostatky:  

1) ČÚS 701-708 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) - ČÚS 701 bod 5.2. a 5.4., neboť: 
Územní celek neúčtoval v okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech 
vlastnictví k nemovitostem, které podléhaly vkladu do katastru nemovitostí.  

2) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů - § 3 odst. 1, 
neboť:Územní celek neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do 
období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvis, neboť nebyl zaúčtován 
připsaný úrok ve výši Kč 5.661,77 k b. účtu č. 43-8390330297/0100 uvedený ve 
výpise č. 6 ze dne 31.12.2011 

Hlasování : 6 – 0 – 0 
 

5. Závěrečný účet Mikroregionu Kolínské Zálabí za rok 2011: 



 
Starosta obce seznámil ZO se závěrečným účtem za rok 2011. 
Hlasování : 6 – 0 – 0 
 

6. Rozpočtové opatření č.1/2012: 

Starosta obce seznámil ZO a veřejnost s návrhem rozpočtového opatření č.1/2012. 
Hlasování : 6 – 0 – 0 
 

7. Vodovodní přivaděč – smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemena: 
 
Starosta seznámil ZO s návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene 
mezi městem Kolín a obcí Volárna. Tato smlouva je důležitá 1) s ohledem na trasu 
budoucího vodovodního přivaděče (od PZ Kolín – Ovčáry do obce Volárna, kde část trasy je 
umístěna na pozemcích p.č. 637/1, 1143/2 a 1253/1 v k.ú. Ovčáry u Kolína, které jsou 
v majetku města Kolín) a 2) vyjádření města Kolín (vlastníka dotčených pozemků) pro 
potřeby územního řízení na stavební akci „Vodovodní síť včetně vyřešení zdroje vody v obci 
Volárna“.  Případná budoucí cena za zřízení věcného břemene je určena jako součin délky 
vedení oprávněného po povinném pozemku v běžných metrech a částky 100,- Kč. K takto 
vypočtené částce bude připočtena DPH v platné výši. 
Hlasování : 6 – 0 – 0 

 
8. Diskuze 

 
- starosta – informace o průběhu změny ÚP obce Volárna 
- pí. Švandová – dotaz na investora, pro případné snížení nákladů změny ÚP 

Volárna 
- p. Jirovec – dotaz na informace o změnách v ÚP obce Volárna 
- místostarosta – informace o úpravě zeleně v obci; informace o MAS Zálabí 
- pí. Pelikánová – připomínky k chování nájemníků v objektu p. Nespěchala, 

zápach v tomto prostoru, kde je velký pohyb občanů za nákupem 
- pí. Vokounová – zástupci organizací v obci by měli mít zájem na účasti při 

veřejných zasedáních 
 

9. Závěr 
 

Starosta obce Volárna Ing. Bc. Jaroslav Kubeš poděkoval za účast na 4. zasedání ZO v roce 
2012 zastupitelům a přítomným hostům a v 20:00 hodin zasedání ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO Č.4 ZE DNE 18.6.2012 

4/1 ZO schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně 
zprávy Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2011 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá toto 
nápravné opatření: Nedostatek v bodu 1) byl odstraněn účetním dokladem č.  300004 a 
vnitřním účetním dokladem č. 300005 ze dne 31.3.2012. Nedostatek v bodu 2) byl odstraněn 
vnitřním účetním dokladem č. 300000 ze dne 2.1.2012. 
4/2 ZO schválilo závěrečný účet MKZ za rok 2011 bez výhrad. 
4/3 ZO schválilo rozpočtové opatření č.1/2012. 
4/4 ZO schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro uložení 
vodovodního potrubí mezi Městem Kolín a Obcí Volárna. 
 

 

 

 

Ve Volárně, 25.6.2012      

 

 

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

 

Ověřovatelé:   ………………………………… 

   

  ………………………………… 

 

 

Vyvěšeno:   ………………………………… 

 

Sejmuto:   ………………………………… 

 


