
zÁpls

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného 3. 5. 2018 v zasedací
mi'stnosti Obecního úřadu ve Volárně

Přítomni:  p.  Kohoutek, p.  Pelikán,  pí.  Bayerová, p.  Plaček ,  P.  Mácha.

Omluveni:  p.  Hanek,  p. Orban.

PROGRAM
1.       Zahájení
2.       Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3.       Kontrola usneseni'(01/2018)
4.       lnformace čov, vodovod, kanalizace
5.       Rozpočtové opatřeni'č. 2/2018
6.       Ostatnl,
7.       Diskuse

8.      Závěr

1. Zaháieni':

2. zasedání Zastupitelstva Obce Volárna zahájil a řídil starosta obce

p.  Kohoutek.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:

Zapisovatel 2. zasedání ZO Volárna:  návrh  p.  Radek Pelikán.

Hlasování: 5-0-0

0věřovatelé zápisu 2. ZO Volárna: návrh pí.  Dana  Bayerová,  Miloš

Plaček.

Hlasování: 5-0-0

3. Kontrola usnesení (01/2018):

Kontrola usnesení (01/2018) proběhla.



4.  lnformace ČOV. vodovod, kanalizace:
-Bylo vydáno  povolení  zkušebního  provozu,, ČOV pro obec

Volárna''
-Byl vydán kolaudační souhlas ke  stavbě  vodního díla: ,,Vodovodní

sít'  včetně  vyřešení zdroje vody v obci Volárna"
-Byl vydán kolaudační souhlas ke stavbě vodního díla: ,, Splašková

(tlaková) kanalizace pro obec Volárna"

5. Rozpočtové opatření č. 2/2018:
Rozpočtové opatření č. (2/2018) bylo schváleno.
Hlasování: 5-0-0

6. Ostatní:
-Dne 27. 4. 2018 byla společností Vodos s.r.o. převzata stavba

ČOV, kanalizace, vodovod bez připomi'nek.
-Slavnostní kolaudační den se uskuteční 24. 5. 2018
-Bude stanoven termín k montáži vodoměrů.
-Rychlost a  průjezd kamiónů v obci  bude řešen sni'ženi'm rychlosti

na 40km/hod. Tato úprava musí být konzultována s dopravni'm
značeni'm.
-Do vestibulu OÚ byla instalována rolovací bezpečnostní rohož.
-Hlavní vchod do kanceláří OÚ ,byly namontovány nové vchodové

dveře.
-Byla provedena oprava střechy na budově OÚ a bude opravena

střecha na hřbitově,
-Urovnání a navezení zeminy v prostoru ČOV.
-Zakoupeny vertikální žaluzie v přízemí budovy OÚ.
-Zajištění pověřence GDPR pro obec Volárna.
-Odkanalizování budovy OÚ.
-Zakoupeni'  dekoračni'ch  truhlíků   na   květiny  před   budovu OÚ.
-Obj.ednání nového železného plotu k pomníku u autobusové

zastávky.
-Vyčištěnívodní nádrže spolkem TJ   Sokol  Volárna,   z. s.
-Z mikroregionu Polabský luh proběhne konzultace s  architektem,

o  možnosti  určení  místa pro osázeni' stromové výsadby.



7.  Diskuse:

8.Závěr:

-pi'.  Pelikánová, neudržování trávy před vlastni'mi domy.

Silný zápach od  hnoj.ení výkaly zřejmě z farmy Lipec.
-pí. Macháčková, zamezení napouštěni' bazénů a nepořádek na

cestě (Sánská) navezené cihly.
-p. Mácha,  vznesl   dotaz  jak se má vyplnit žádost o zřízení

vodovodni' a  kanalizačni' přípojky.  Dopsání do žádosti stav
vodoměru.
-pi'. Švandová, dotaz o snížení hladiny vodní nádrže (Plačák), ve

sklepení domu  maj.í vodu.
-p.  Dostál J., připraven  k napojení na  kanalizaci.  Dále podotkl, že

nemůže  ze  zdravotni'ch  důvodů  sekat  trávu okolo svého

pozemku.
-p.  Kubík vznesl stížnost na dodavatelskou firmu ohledně

poškození rodinného bazénu.

Starosta obce Volárna p. Kohoutek poděkoval zastupitelům a

občanům za účast a v 19.30 hod. ukončil   zasedání zastupitelstva

obce Volárna.



USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VOLÁRNA

Č.2 ZE DNE  3. 5. 2018

1.   ZO Volárna schvaluje rozpočtové opatření č. (02/2018) .
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