
ZÁPIS 

z 1. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného dne 26.01.2012 v zasedací 
místnosti Obecního úřadu ve Volárně 

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

Kasardová 
Omluven:  Ing. Hůla 
 
 
PROGRAM: 

1. Zahájení 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení č.9/2011 
4. Vnitřní směrnice obce Volárna č. 1/2012 (pronájmy místností v budově OÚ) 
5. Vnitřní směrnice obce Volárna č. 2/2012 (dotace obce na nové zpevněné přístupové 

plochy k novostavbám RD) 
6. Stanovení termínu inventury 
7. Volba členů inventurní komise 
8. MAS Zálabí 
9. Rozpočtové opatření č.5 
10. Diskuse 
11. Závěr 

 
 

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

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu : 
 

Zapisovatel 1. zasedání ZO: návrh p. Kohoutek  
Hlasování : 6 – 0 – 0 
Ověřovatelé zápisu I. zasedání ZO: návrh pí. Prchalová a p. Orban Z. 
Hlasování : 6 – 0 – 0 
 

3. Kontrola usnesení č.9/2011 : 
 

Byla provedena kontrola usnesení.  
 

4. Vnitřní směrnice obce Volárna č.1/2012: 
 

Byl předložen ke schválení návrh vnitřní směrnice obce č.1/2012 (pronájmy místností 
v budově OÚ). 
Hlasování : 6 – 0 – 0 
 

5. Vnitřní směrnice obce Volárna č. 2/2012: 
 

Byl předložen ke schválení návrh vnitřní směrnice obce č.2/2012 (dotace obce na nové 
zpevněné přístupové plochy k novostavbám RD). 
Hlasování : 6 – 0 – 0 
 



6. Stanovení termínu inventury 

Starosta obce stanovil termín inventury na dne 31.1.2012  
Hlasování : 6 – 0 – 0 
 

7. Volba členů inventurní komise 

Starosta obce navrhl za členy komise p. Oldřicha Kohoutka, p. Petra Orbana a pí. Lenku 
Kasardovou. Jiný návrh nebyl podán.  
Hlasování : 6 – 0 – 0 

 
8. MAS Zálabí 

Starosta obce seznámil ZO a přítomné hosty s možností vstupu do organizace MAS Zálabí. 
Navrhl vstoupit do této organizace jako člen DSO Mikroregionu KZ. Jiný návrh nebyl podán. 
Hlasování : 6 – 0 – 0 

 
9. Rozpočtové opatření č.5 

 
Byl předložen ke schválení návrh rozpočtového opatření č.5. 
Hlasování : 6 – 0 – 0 

 
10. Diskuze 

 
- p. Svoboda – dotaz na podrobnější informace vstupu do MAS Zálabí a účast 

okolních obcí v této organizaci; - dotaz na odvoz odpadu z prořezávky ovocných 
stromů a keřů v jarním období; - dotaz na informace k zasíťování el. energií 8RD 

- dotazy na cyklostezku, její dokončení: po řadě jednání je nejnovější informace 
taková, že město Kolín do financování dokončení ze svých finančních zdrojů 
nevstoupí. Starosta bude hledat další řešení. 
 

11. Závěr 
 

Starosta obce Volárna Ing. Bc. Jaroslav Kubeš poděkoval za účast na 1. zasedání ZO v roce 
2012 zastupitelům a přítomným hostům a v 19:45 hodin zasedání ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO Č.1 ZE DNE 26.1.2012 

1/1 ZO schválilo vnitřní směrnici obce Volárna č.1/2012. 
1/2 ZO schválilo vnitřní směrnici obce Volárna č.2/2012. 
1/3 ZO schválilo termín inventury majetku obce a složení komise. 
1/4 ZO schválilo vstup obce do organizace MAS Zálabí - jako člen DSO Mikroregionu KZ. 
1/5 ZO schválilo rozpočtové opatření č.5.  
 

 

Ve Volárně, 2.2.2012      

 

 

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

 

Ověřovatelé:   ………………………………… 

   

  ………………………………… 


