ZÁPIS
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného dne 20.05.2013 v zasedací
místnosti Obecního úřadu ve Volárně
Přítomni:
Omluven:

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

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení č.2/2013
4. Smlouva – dopravní obslužnost na rok 2013
5. Schválení účetní závěrky
6. Schválení odpisového plánu na rok 2013
7. Rozpočtové opatření
8. VŘ – zakázka malého rozsahu – dětské hřiště II. etapa
9. Diskuse
10. Závěr

1. Zahájení:
3. zasedání Zastupitelstva obce Volárna v roce 2013 zahájil a řídil starosta obce Ing. Bc.
Jaroslav Kubeš
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Zapisovatel 3/2013 zasedání ZO: návrh p. Kohoutek
Hlasování : pro:6 – proti:0 – zdržel se:0
Ověřovatelé zápisu 3. zasedání ZO: návrh pí. Prchalová apod. Plaček
Hlasování : 6 – 0 – 0
3. Kontrola usnesení 2/2013:
Byla provedena kontrola usnesení č.2 / 2013.
4. Smlouva – dopravní obslužnost na rok 2013:
Zastupitelstvu obce byl předložen dodatek smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti pro rok
2013.
Hlasování : 6 – 0 – 0
5. Schválení účetní závěrky:
Účetní obce seznámila ZO s účetní závěrkou za rok 2012.
Hlasování : 6 – 0 – 0
6. Schválení odpisového plánu na rok 2013:
Účetní obce seznámila ZO a přítomné s odpisovým plánem na rok 2013.
Hlasování : 6 – 0 – 0

7. Rozpočtové opatření č.2 /2013:
Starosta obce seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č. 2.
Hlasování : 6 – 0 – 0
8. VŘ – zakázka malého rozsahu – dětské hřiště II. etapa:
Bylo předloženo zadání výběrového řízení na dodavatele dětského hřiště, etapa II. pro obec
Volárna, oslovení pěti firem a postup hodnocení.
Hlasování : 6 – 0 – 0
9. Diskuze
-

starosta poděkoval pí. Maláčkové a pí. Střepinové za pomoc při dokončování
úprav návsi
starosta obce seznámil přítomné s plánem dostavby zpevněné části cyklostezky –
obec Volárna uspěla v grantu automobilky TPCA – Partnerství pro Kolínsko
starosta obce seznámil přítomné s uskutečněním slavnostního setkání na půdě
Parlamentu ČR za účelem předání symbolů obce
pí. Švandová – vznesla připomínku k průběhu řízení o převedení pohřebiště

10. Závěr
Starosta obce Volárna Ing. Bc. Jaroslav Kubeš poděkoval za účast na 3. zasedání ZO v roce
2013 zastupitelům a přítomným hostům a v 19:45 hodin zasedání ukončil.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO Č.3/2013 ZE DNE 20.5.2013
3/1 ZO schválilo dodatek smlouvy o dopravní obslužnosti na rok 2013.
3/2 ZO schválilo účetní závěrku za rok 2012.
3/3 ZO schválilo odpisový plán obce na rok 2013.
3/4 ZO schválilo rozpočtové opatření č.2/2013.
3/5 ZO schválilo zadávací podmínky VŘ – zakázka malého rozsahu na výstavbu dětského
hřiště – II. etapa.

Ve Volárně, 27.5.2013

……………………………………..
starosta

Ověřovatelé: …………………………………

…………………………………

Vyvěšeno:

…………………………………

Sejmuto:

…………………………………

………………………………………
místostarosta

