
ZÁPIS 

z 1. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného dne 11.02.2013 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. Kontrola usnesení č.7/2012 
4. Motocyklové závody 
5. Dodatek smlouvy AVE Kolín 
6. Dopis p. Lacina (Obecní hospoda) 
7. Právní služby pro obec 
8. Diskuze 
9. Závěr 

 

 
1. Zahájení: 

 
1. zasedání Zastupitelstva obce Volárna v roce 2013 zahájil a řídil starosta obce Ing. Bc. 
Jaroslav Kubeš 
 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 
 

Zapisovatel 1/2013 zasedání ZO: návrh p. Kohoutek  
Hlasování : pro:7 – proti:0 – zdržel se:0 
Ověřovatelé zápisu 1. zasedání ZO: návrh pí. Prchalová a p. Orban P. 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

3. Kontrola usnesení č.7/2012: 
 

Byla provedena kontrola usnesení.  
 

4. Motocyklové závody: 
 

AMK ČR požádal obec Volárna o možnost konání závodu silničních motocyklů. Celý závodní 
podnik prezentoval a představil p. Vaněk. Podal podrobné informace o termínu, trase, 
zázemí, bezpečnosti a organizačního zajištění.  
Hlasování : 5 – 2 – 0 
 

5. Dodatek smlouvy AVE Kolín: 
 

Byl předložen ke schválení dodatek smlouvy s firmou AVE Kolín, stanovující ceny svozu 
odpadů pro rok 2013. Cena zůstala stejná jako v roce 2012. 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

6. Dopis p. Lacina (Obecní hospoda): 



Starosta obce seznámil ZO a přítomné s dopisem p. Laciny o možnosti úpravy cen nájmu 
v OH. Vzhledem k situaci, že dopis neobsahoval konkrétní návrh, byl starosta pověřen 
k dalšímu jednání.  
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

7. Právní služby pro obec: 

Starosta obce seznámil ZO s rámcovou smlouvou na zajištění právních úkonů pro obec 
Volárna.   
Hlasování : 7– 0 – 0 

 
8. Diskuze 

 
- starosta obce seznámil přítomné s akcemi a činnostmi, které OÚ připravuje a 

realizuje (vodovod a kanalizace, změna územního plánu, žádosti o dotace na 
dostavbu dětského hřiště a cyklostezka) 

- starosta obce seznámil přítomné s plánem revitalizace obecní zeleně v prostoru 
návsi, parku, dětského hřiště a celkové koncepce zeleně v obci 

- pí. Maláčková – řešení situace chodníku před prodejnou 
- p. Jírovec – oprava cesty do Sán 

 
9. Závěr 

 
Starosta obce Volárna Ing. Bc. Jaroslav Kubeš poděkoval za účast na 1. zasedání ZO v roce 
2013 zastupitelům a přítomným hostům a v 19:45 hodin zasedání ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO Č.1/2013 ZE DNE 11.2.2013 

1/1 ZO schválilo možnost konání motocyklových závodů. 
1/2 ZO schválilo dodatek smlouvy s AVE Kolín. 
1/3 ZO pověřuje starostu obce k dalšímu jednání s p. Lacinou. 
1/4 ZO schválilo rámcovou smlouvu na právní služby s Mgr. Lukášem Fialou.  
 

 

Ve Volárně, 14.2.2013      

 

 

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

 

Ověřovatelé:   ………………………………… 

   

  ………………………………… 

 

 

Vyvěšeno:   ………………………………… 

 

Sejmuto:   ………………………………… 

 


