
ZÁPIS 

ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného dne 10.10.2013 v zasedací 
místnosti Obecního úřadu ve Volárně 

  

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

PROGRAM: 

1. Zahájení 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení č.5/2013 
4. Příspěvek MŠ Jestřábí Lhota 
5. Žádost p. Lacina – Obecní hospoda 
6. VHS Kolín – vydání stanoviska k analýza vodárenských poměrů okr. Kolín 
7. Rozpočtové opatření č.4 
8. Dotace Středočeský kraj 
9. Kanalizace a Vodovod 
10. Zeleň, dětské hřiště, cyklostezka 
11. Diskuse 
12. Závěr 

 

 
1. Zahájení: 

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

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 
 

Zapisovatel 6/2013 zasedání ZO: návrh p. Kohoutek  
Hlasování : pro:6 – proti:0 – zdržel se:0 
Ověřovatelé zápisu 6. zasedání ZO: návrh pí. Prchalová a p. Orban 
Hlasování : 6 – 0 – 0 

 
3. Návrh změny programu zastupitelstva: 

 
Starosta obce předložil k doplnění nový bod do programu ZO. Novým bodem byla 
prezentace motocyklových závodů v roce 2014. 
Hlasování : 5 – 1 – 0 
 

4. Prezentace motocyklových závodů v roce 2014: 
 

Zástupce organizátora MZ v roce 2014 prezentoval ZO a přítomným hostům plán na 
pořádání MZ v roce 2014. 

 
5. Kontrola usnesení 5/2013: 
 

Byla provedena kontrola usnesení č.5 / 2013. 
 

6. Příspěvek MŠ Jestřábí Lhota: 
 



ZO byla předložena žádost MŠ v Jestřábí Lhotě na poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 4 500 ,- Kč na zajištění výuky AJ pro předškolní děti. 

Hlasování : 6 – 0 – 0 
 

7. Žádost pana Laciny – Obecní hospoda: 
 
ZO byla předložena žádost pana Laciny o poskytnutí úlevy z platby nájemného v obecní 
hospodě. ZO byla navržena částka 3 000,- Kč /měsíc na dobu 6 měsíců. 

Hlasování : 4 – 2 – 0 
 

8. VHS Kolín – vydání stanoviska k analýze vodárenských poměrů okr. Kolín: 
 

ZO byla předložena žádost o vydání stanoviska k analýze vodárenských poměrů v okr. 
Kolín formou dotazníku. 

Hlasování : 6 – 0 – 0 
 

9. Rozpočtové opatření č.4: 
 
ZO bylo předloženo RO č.4 se kterým seznámil zastupitele a přítomné hosty starosta 
obce. 

Hlasování : 6 – 0 – 0 
 

10. Dotace Středočeský kraj: 
 
ZO projednalo podání žádosti do dotačního programu Středočeského kraje (dotační program 
FROM – chodníky). Minimální míra finanční spoluúčasti obce na oba dotační programy je 
5%. 
Hlasování : 6 – 0 – 0 
 

11. Kanalizace a vodovod: 
 
ZO byl předložen návrh na vypsání nového výběrového řízení na dodavatele Splaškové 
kanalizace včetně ČOV a vodovodu včetně přivaděče.  

Hlasování : 6 – 0 – 0 
 

ZO byl předložen návrh mandátní smlouvy s firmou AAA zakázky na zajištění procesu 
výběrového řízení na dodavatele Splaškové kanalizace včetně ČOV a vodovodu včetně 
přivaděče.  

Hlasování : 6 – 0 – 0 
 

12. Zeleň, dětské hřiště, cyklostezka: 
 

Starosta obce podal podrobné informace k výše uvedeným akcím. 
 

13. Diskuze 
- Starosta obce informoval o průběhu změny územního plánu 

 
14. Závěr 

 
Starosta obce Volárna Ing. Bc. Jaroslav Kubeš poděkoval za účast na 6. zasedání ZO v roce 
2013 zastupitelům a přítomným hostům a v 19:45 hodin zasedání ukončil. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO Č.6/2013 ZE DNE 10.10.2013 

6/1 ZO schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4 500,- Kč MŠ v Jestřábí Lhotě na 
zajištění výuky AJ pro předškolní děti. 
 
6/2 ZO schválilo žádost pana Laciny – Obecní hospoda o snížení výše nájemného o částku 
3 000,- Kč /měsíc na dobu 6 měsíců. 
 
6/3 ZO schválilo rozpočtové opatření č.4. 
 
6/4 Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti do dotačního programu Středočeského kraje 
a schválilo závazek spolufinancování akce z rozpočtu obce.  
 
6/5 ZO schválilo vypsání nového výběrového řízení na dodavatele Splaškové kanalizace 
včetně ČOV a vodovodu včetně přivaděče pro obec Volárna. 
 
6/6 ZO schválilo podepsání mandátní smlouvy s firmou AAA zakázky na zajištění procesu 
výběrového řízení na dodavatele Splaškové kanalizace včetně ČOV a vodovodu včetně 
přivaděče. 
 

 

Ve Volárně, 21.10.2013      

 

 

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

 

Ověřovatelé:   ………………………………… 

   

  ………………………………… 

 

 

Vyvěšeno:   ………………………………… 

 

Sejmuto:   ………………………………… 

 


