
ZÁPIS 

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného dne 27.06.2011 v zasedací 
místnosti Obecního úřadu ve Volárně 

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

Orban, p. Z.Orban 
Omluven:  nikdo 
 
 
PROGRAM : 

1. Zahájení 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení č.5/2011 
4. Rozpočtové opatření č.2 
5. Výběrové řízení na dodavatele služeb v oblasti odpadového hospodářství – zpráva 

výběrové komise 
6. Žádost o pronájem pozemku (u č.p. 64) 
7. Pronájem obecní hospody 
8. Diskuse 
9. Závěr 
 

 
 

1. Zahájení : 
 
6. zasedání Zastupitelstva obce (ZO) Volárna zahájil a řídil starosta obce Ing. Bc. Jaroslav 
Kubeš. 
 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu : 
 

Zapisovatel 6. zasedání ZO: návrh p. O. Kohoutek  
Hlasování : 7 – 0 – 0 
Ověřovatelé zápisu 6. zasedání ZO: návrh pí. Prchalová a p. Orban P. 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

3. Kontrola usnesení č.5/2011 : 
 

Byla provedena kontrola usnesení.  
 

4. Rozpočtové opatření č.2 : 
 
ZO projednalo rozpočtové opatření č.2. 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

5. Výběrové řízení na dodavatele služeb v oblasti odpadového hospodářství – zpráva 
výběrové komise: 
 

Ing. Hůla podal podrobnou informaci ze zasedání výběrové komise na dodavatele služeb 
v oblasti odpadového hospodářství. ZO byl doporučen vítěz výběrového řízení, firma AVE 
Kolín s.r.o.  
Hlasování : 7 – 0 – 0 



 
6. Žádost o pronájem pozemku (u č.p. 64): 

 
ZO projednalo žádost pí. Bělinové o pronájem pozemku (u č.p. 64) za následujících 
podmínek:  -     návrh na pronájem za 1Kč/rok 

- obec odsouhlasí vzhled oplocení 
- pronájem na dobu 50 let 
- zaměření a ostatní náklady spojené s pronájmem hradí vlastník  

Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

7. Pronájem obecní hospody: 
 

ZO projednalo možnosti pronájmu obecní hospody přímému zájemci, bez vypsání 
výběrového řízení na provozovatele. Důvodem je malá ekonomická vytěžitelnost pronájmu. 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

8. Diskuze 
 

- pí. Vokounová – informuje o nabídce Jednoty Kolín a to pozemku o výměře 21 
m2, který jim byl nabídnut k odprodeji v době, kdy vlastnila objekt č.p. 64 

- pí. Maláčková – výměna popelnic v případě poškození nebo zcizení v době 
provozování nové svozové firmy 

- p. Jirovec – cesta k Sánům – rozsahu, který je v majetku obce věnovat větší 
pozornost v údržbě 

- pí. Pelikánová – věnovat větší pozornost vyvážení nepořádku do cest a hlučné 
oslavy ukončení sezóny TJ Sokol 

 
9. Závěr 

 
Starosta obce Volárna Ing. Bc. Jaroslav Kubeš poděkoval za účast na 6. zasedání ZO 
zastupitelům a přítomným hostům a ve 20:15 hodin zasedání ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO Č.6 ZE DNE 27.6.2011 

• 6/1 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.2.. 
• 6/2 Zastupitelstvo obce schválilo jako dodavatele služeb odpadového hospodářství 

firmu AVE Kolín s.r.o.. 
• 6/3 Zastupitelstvo obce schválilo pronájem pozemku na předzahrádku před domem 

č.p. 64 za stanovených podmínek. 
• 6/4  Zastupitelstvo obce schválilo případný pronájem obecní hospody přímému 

zájemci, bez vypsání výběrového řízení. 

 

Ve Volárně, 4.7.2011      

 

 

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

 

Ověřovatelé:   ………………………………… 

   

  ………………………………… 


