
ZÁPIS 

z II. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného dne 13.12.2010 v zasedací 
místnosti Obecního úřadu ve Volárně 

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

pí. Kasardová 
Omluven:  nikdo 
 
 
PROGRAM : 

1. Zahájení 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Rozpočet obce na rok 2011 
4. Vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
obce Volárna 

5. Vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

6. Rozpočtové opatření č.4 
7. Dotace Středočeského kraje ( dotační program FROM ) 
8. Diskuse 
9. Závěr 

 
 

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

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu : 
 

Zapisovatel II. zasedání ZO : návrh p. Kohoutek  
Hlasování : 7 – 0 – 0 
Ověřovatelé zápisu I. zasedání ZO : návrh p. Z. Orban a p. P. Orban 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
Rozšíření a úprava navrhovaného programu: žádný návrh nebyl podán 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

3. Rozpočet obce na rok 2011 : 
 

Byl předložen ke schválení návrh rozpočtu obce na rok 2011. V položkovém členění je 
rozpočet sestaven jako vyrovnaný. Připomínka : p. P. Orban – je ve výši příspěvku pro Sokol 
z rozpočtu na rok 2011 započítána i brigádní činnost pro obec ? 
Odpověď : Starosta ANO 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

4. Vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
obce Volárna : 
 

Byl předložen ke schválení návrh vyhlášky č. 1/2010. 
Hlasování : 7 – 0 – 0 



 
5. Vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů: 
 

Byl předložen ke schválení návrh vyhlášky č. 2/2010. 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

6. Rozpočtové opatření č.4 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo a hosty s rozpočtovým opatřením č.3.  
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

7. Dotace Středočeského kraje ( dotační program FROM ) 

Zastupitelstvo obce projednalo možnost čerpání dotace z fondu Středočeského kraje 
(dotační program FROM). Jedná se o rekonstrukci a opravu stávajících chodníků ve výši cca 
4.000.000 Kč. Podmínkou je spoluúčast min. 5 %.  
Hlasování : 7 – 0 – 0 

 
8. Diskuse 

 
- pí. Maláčková – slisovávání PET lahví při odkládání do sběrných nádob. 
- p. Jírovec – připomínka k novému jednání o svozové firmě. 

Odpověď : Starosta řeší. 
- p. Mácha – jsou dotace započítány v rozpočtu obce 

Odpověď: Ing. Hůla – nelze započítávat. Do rozpočtu se započítávají až v případě 
jejich schválení. 

- pí. Pelikánová – nevyhovující otevřená čekárna. 
- p. Jírovec – chválí úklid sněhu z chodníků a komunikací. 
- p. Mácha – rozšíření kontrolního výboru + pí. Tučková – špatná informovanost na 

termín ustavujícího zasedání zastupitelstva. 
- Odpověď: ZO na ustavujícím zasedání usnesením č.5 schválilo počet členů 

kontrolního výboru na tři a informace o termínu konání zastupitelstva byla 
několikrát hlášena místním rozhlasem, vyvěšena na úřední desce a internetu. 

 
9. Závěr 

 
Starosta obce Volárna Ing. Bc. Jaroslav Kubeš poděkoval za účast na II. zasedání ZO 
zastupitelům a přítomným hostům a v 19:40 hodin zasedání ukončil. 
 
 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO Č.2 ZE DNE 13.12.2010 

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2011 v položkovém členění jako 
vyrovnaný. 
Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 
na území obce Volárna. 
Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Zastupitelstvo obce bude na následujícím zasedání ZO hlasovat, na žádost pana Máchy, o 
rozšíření kontrolního výboru. 



Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.4. 
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci z fondu Středočeského kraje. 

 

Ve Volárně, 16.12.2010      

 

 

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

 

Ověřovatelé:   ………………………………… 

   

  ………………………………… 


