ZÁPIS
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného dne 17.01.2011 v zasedací
místnosti Obecního úřadu ve Volárně

Přítomni:
Omluven:

Ing. Bc. Kubeš, p. Kohoutek, Ing. Hůla, p. P.Orban, pí. Prchalová, p. Z. Orban,
pí. Kasardová
nikdo

PROGRAM :
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení č.2/2010
4. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 ( poplatky ze psa )
5. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 ( VHP )
6. Stanovení termínu inventury
7. Volba členů inventurní komise
8. Schválení změny výše odměn členům zastupitelstva
9. Projednání návrhu na vznik obecních symbolů
10. Schválení návrhu rozpočtu DSO Mikroregion Kolínské zálabí na rok 2011
11. Informace ze schůzky Mikroregionu Kz
12. Informace KÚ Stř. kraje o úpravách jízdních řádů
13. Vyjádření OÚ k výstavbě RD Sýkora
14. Diskuse
15. Závěr

1. Zahájení :
I. zasedání Zastupitelstva obce Volárna zahájil a řídil starosta obce Ing. Bc. Jaroslav Kubeš
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu :
Zapisovatel I. zasedání ZO : návrh p. Kohoutek
Hlasování : 7 – 0 – 0
Ověřovatelé zápisu I. zasedání ZO : návrh pí. Kasardová a Ing. Hůla
Hlasování : 7 – 0 – 0
3. Kontrola usnesení č.2/2010 :
Byla provedena kontrola usnesení.
4. Vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů :
Byl předložen ke schválení návrh vyhlášky č. 1/2011.
Hlasování : 7 – 0 – 0
5. Vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo
jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí dle jiného právního
předpisu:

Byl předložen ke schválení návrh vyhlášky č. 2/2011.
Hlasování : 7 – 0 – 0
6. Stanovení termínu inventury
Starosta obce stanovil termín inventury na dne 20.1.2011
Hlasování : 7 – 0 – 0
7. Volba členů inventurní komise
Starosta obce navrhl za členy komise sl. Lenku Hankovou, p. Oldřicha Kohoutka a p. Petra
Orbana. Jiný návrh nebyl podán.
Hlasování : 7 – 0 – 0
8. Schválení změny odměn členům zastupitelstva
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s nařízením vlády ze dne 7. prosince 2010,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. S účinností dnem 1. ledna 2011 bude snížena
stávající výše odměn členů zastupitelstva o 5 %.
Hlasování : 7 – 0 – 0
9. Projednání návrhu na vznik obecních symbolů
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s možností vzniku obecních symbolů za účelem
zvýšení prezentace obce.
Hlasování : 7 – 0 – 0
10. Schválení návrhu rozpočtu DSO Mikroregion Kolínské zálabí na rok 2011
Hlasování :

7–0–0

11. Informace ze schůzky Mikroregionu KZ
Starosta obce předal informace ze schůzky MKZ, které se zúčastnil.
12. Informace KÚ Stř. kraje o úpravách jízdních řádů
Starosta obce předal informace ze schůzky MKZ, které se zúčastnil.
13. Vyjádření OÚ k výstavbě RD Sýkora
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s vyjádřením OÚ k výstavbě RD Sýkora.
14. Diskuze
-

-

p. Joska – uorání cesty od Váhy ke kolíbce, vyčištění náhonu od kolíbky ve směru
toku, za účelem lepšího odtoku dešťových vod, nevhodné umístění stavebního
materiálu (písku) v místech kanalizačních vpustí.
p. Jírovec – odstraněné ocelové zábradlí na mostku „sánské cesty“.

-

p. Svoboda – přeplněné náhony, nutnost čištění a údržby v místech mostků.

15. Závěr
Starosta obce Volárna Ing. Bc. Jaroslav Kubeš poděkoval za účast na 1. zasedání ZO
zastupitelům a přítomným hostům a v 19:45 hodin zasedání ukončil.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO Č.1 ZE DNE 17.1.2011
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2011.
Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku ze psů.
Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolení Ministerstvem financí dle jiného
právního předpisu.
Zastupitelstvo obce schválilo termín inventury majetku obce a složení komise.
Zastupitelstvo obce schválilo změnu výše odměn zastupitelů obce.

Ve Volárně, 26.1.2011

……………………………………..
starosta

Ověřovatelé: …………………………………

…………………………………

………………………………………
místostarosta

