ZÁPIS
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného dne 21.03.2013 v zasedací
místnosti Obecního úřadu ve Volárně

Přítomni:
Omluven:

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

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. P. Plaček – slib zastupitele
4. Kontrola usnesení č.1/2013
5. Prodej pozemku p.č. 979/75
6. Rámcová smlouva Social Trade, s.r.o.
7. Dopis p. Lacina (Obecní hospoda)
8. Darovací smlouva s AVE Kolín s.r.o.
9. Zrušení VŘ na dodavatele Vodovod a kanalizace
10. Schválení dotace na volby
11. Diskuze
12. Závěr

1. Zahájení:
2. zasedání Zastupitelstva obce Volárna v roce 2013 zahájil a řídil starosta obce Ing. Bc.
Jaroslav Kubeš
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Zapisovatel 2/2013 zasedání ZO: návrh p. Kohoutek
Hlasování : pro:6 – proti:0 – zdržel se:0
Ověřovatelé zápisu 2. zasedání ZO: návrh pí. Kasardová a Ing. Hůla
Hlasování : 6 – 0 – 0
3. P. Plaček M. – slib zastupitele:
Po p.Z. Orbanovi, který rezignoval na svůj mandát, složil slib zastupitele p. Plaček M.
4. Kontrola usnesení 1/2013:
Byla provedena kontrola usnesení č.1 / 2013.
5. Prodej pozemku p.č. 979/75:
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh p. Ivana Rozemného, bytem J. Lhota o zájmu koupě
pozemku p.č. 979/75 o výměře 1073 m2 za kupní cenu 450 Kč/m2.
Hlasování : 7 – 0 – 0

6. Rámcová smlouva Social Trade, s.r.o.:
Starosta obce seznámil ZO s nabídkou rámcové smlouvy mezi obcí a Social trade s.r.o. ZO
souhlasilo s podpisem smlouvy.
Hlasování : 7 – 0 – 0

7. Dopis p. Lacina (Obecní hospoda):
Starosta obce seznámil ZO a přítomné s upřesněním požadavků p. Laciny o možnosti
úpravy cen nájmu v OH. P. Lacina navrhl snížit nájem o 3.000,- Kč/měs. Starosta tuto částku
přednesl ZO s podmínkou, že snížení nájmu bude časově omezeno na dobu 6. měsíců.
Hlasování : 7 – 0 – 0
8. Darovací smlouva s AVE Kolín s.r.o.:
Starosta obce seznámil ZO s darovací smlouvou s firmou AVE Kolín s.r.o..
Hlasování : 7– 0 – 0
9. Zrušení VŘ na dodavatele Vodovod a kanalizace:
Starosta obce seznámil ZO s novými podmínkami grantového programu MZE. Jednou
z podmínek je použití nového zákona o VZ s minimálním počtem uchazečů v tomto VŘ na 5
a dále stanovení nabídkové ceny dle prováděcí stavební dokumentace. Z těchto důvodů
doporučil starosta obce stávající VŘ zrušit bez udání důvodů. Firma Vodos Kolín s.r.o.
navrhla předpokládanou cenu za dopracování projektové prováděcí stavební dokumentace
ve výši cca 60 tis.
Hlasování : 7– 0 – 0
10. Schválení dotace na volby:
Starosta obce seznámil ZO s dotací na proběhlé prezidentské volby.
Hlasování : 7– 0 – 0
11. 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. Straková – dotaz na klubovnu pro mládež, prodej prošlého zboží v OH.
p. Švanda – připomínka, že zeleň byla řešena zahradním architektem
p. Jirovec – ve všech obcích jsou stejné problémy, které se musí řešit
pí. Maláčková – dotaz na pokračování revitalizace zeleně v obci a oprav chodníků
v obci

12. Závěr
Starosta obce Volárna Ing. Bc. Jaroslav Kubeš poděkoval za účast na 2. zasedání ZO v roce
2013 zastupitelům a přítomným hostům a v 19:45 hodin zasedání ukončil.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO Č.2/2013 ZE DNE 21.3.2013
1/1 ZO schválilo prodej pozemku p.č. 979/75 o výměře 1073 m2 za kupní cenu 450 Kč/m2 p.
Ivanu Rozumnému, bytem J. Lhota 36.
1/2 ZO schválilo smlouvu s firmou Social Trade, s.r.o. a pověřilo starostu obce jejím
podpisem.
1/3 ZO schválilo snížení nájmu v OH o 3.000,- Kč /měs. po dobu 6. měsíců.
1/4 ZO schválilo darovací smlouvu s firmou AVE Kolín s.r.o.
1/5 ZO schválilo zrušení VŘ na dodavatele vodovodu a kanalizace včetně ČOV. Pověřilo
firmu Vodos Kolín k dopracování prováděcí projektové dokumentace na Vodovod, kanalizaci
a ČOV.
1/6 ZO schválilo dotaci na proběhlé prezidentské volby. Příjem - položka 4111 – 24.000,. Výdej – paragraf 6118 – 11.199,-. Vratka – paragraf 6402 – 774,-

Ve Volárně, 28.3.2013

……………………………………..
starosta

Ověřovatelé: …………………………………

…………………………………

Vyvěšeno:

…………………………………

Sejmuto:

…………………………………

………………………………………
místostarosta

