
ZÁPIS 

z 9. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného dne 19.12.2011 v zasedací 
místnosti Obecního úřadu ve Volárně 

  
 
Přítomni:  Ing. Bc. Kubeš, p. Kohoutek, Ing. Hůla, pí. Kasardová, p. P. Orban, p. Z.Orban 
 
Omluvena: pí. Prchalová 
 
 
PROGRAM : 

1. Zahájení 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení č.8/2011 
4. Rozpočet obce na rok 2012 
5. Rozpočet Mikroregionu KZ na rok 2012 
6. Rozpočtové opatření č.4 
7. Smlouva AVE Kolín – veřejné osvětlení a rozhlas 
8. Informace o dotacích – investiční akce obce Volárna 
9. Diskuse 
10. Závěr 

 
1. Zahájení : 

 
9. zasedání ZO Volárna zahájil a řídil starosta obce Ing. Bc. Jaroslav Kubeš. 
 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu : 
 

Zapisovatel 9. zasedání ZO: návrh p. O. Kohoutek  
Hlasování : 6 – 0 – 0 
Ověřovatelé zápisu 9. zasedání ZO: návrh p. P. Orban a pí. Kasardová 
Hlasování : 6 – 0 – 0 
 

3. Kontrola usnesení č.8/2011 : 
 

Byla provedena kontrola usnesení.  
 

4. Rozpočet obce na rok 2012 : 
 
Byl předložen ke schválení návrh rozpočtu obce na rok 2012. Rozpočet v položkovém 
členění je sestaven jako vyrovnaný. 
Hlasování : 6 – 0 – 0 
 

5. Rozpočet Mikroregionu KZ na rok 2012: 
 

Byl předložen ke schválení návrh rozpočtu Mikroregionu KZ na rok 2012. Rozpočet je 
sestaven jako vyrovnaný. 
Hlasování : 6 – 0 – 0 
 

6. Rozpočtové opatření č.4: 
 

Byl předložen ke schválení návrh rozpočtového opatřením č.4. 
Hlasování : 6 – 0 – 0 



7. Smlouva AVE Kolín – veřejné osvětlení a rozhlas 

Byl předložen ke schválení návrh smlouvy s firmou AVE Kolín na zajištění oprav veřejného 
osvětlení a místního rozhlasu. 
Hlasování : 6 – 0 – 0 
 

8. Informace o dotacích  - investiční akce obce Volárna 

Starosta obce seznámil přítomné s žádostmi podanými do dotačního programu 
Středočeského kraje (ČOV + oprava místních chodníků). 
 
ZO projednalo podání žádosti do dotačního programu MMR – výstavba dětského hřiště. 
Finanční spoluúčast obce v dotačním programu je 30 %, tj. částka cca 170.000,-. 
Hlasování : 6 – 0 – 0 
 

9. Vnitřní směrnice obce Volárna – odpisy DHM a DNM 

Starosta obce seznámil ZO a přítomné s novým zněním vnitřní směrnice obce Volárna – 
Odpisový plán obce Volárna. Odpisový plán na rok 2012 je v částce 254.681,-. 
Hlasování : 6 – 0 – 0 
 

10. Schválení hospodářského výsledku r. 2010 

Starosta obce seznámil ZO a přítomné s hospodářským výsledkem obce roku 2010 a jeho 
převodem z účtu 431.0310 na účet 432.0310. Hospodářský výsledek obce v roce 2010 je 
1.142.046,46,- Kč. 
Hlasování : 6 – 0 – 0 
 

11. Diskuze 
 

- pí. Maláčková – oprava chodníků, návrh k rozsvícení vánočního stromu s účastí 
dětského vystoupení  

- p. Hampl – výše místního poplatku za svoz SKO, dokončení cyklostezky 
- pí. Pelikánová – živá hudba při rozsvícení vánočního stromu 

 
12. Závěr 

 
Starosta obce Volárna Ing. Bc. Jaroslav Kubeš poděkoval všem zastupitelům a přítomným 
hostům za účast na 9. zasedání ZO, popřál všem mnoho úspěchů a zdraví v novém roce a 
v 19:30 hodin zasedání ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO Č.9 ZE DNE 19.12.2011 

• 9/1 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce Volárna na rok 2012 v položkovém 
členění jako vyrovnaný. 

• 9/2 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet Mikroregionu KZ na rok 2012. 
• 9/3 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.4. 
• 9/4 Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy s AVE Kolín na 

zajištění oprav veřejného osvětlení a místního rozhlasu. 
• 9/5 Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti do dotačního programu MMR a 

schválilo závazek spolufinancování akce z rozpočtu obce Volárna na rok 2012, ve 
výši 30 %, tj. částkou cca 170 000,-. 

• 9/6 Zastupitelstvo obce schválilo Vnitřní směrnici obce Volárna – Odpisový plán obce 
Volárna. Dále schvaluje odpisový plán na rok 2012 v částce 254.681,-. 

• 9/7 Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek obce v roce 2010 ve výši 
1.142.046,46,-  a současně schvaluje jeho převod z účtu 431.0310 na účet 432.0310.  

 

Ve Volárně, 22.12.2011      

 

 

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

 

Ověřovatelé:   ………………………………… 

   

  ………………………………… 

 

 

Vyvěšeno:  ………………………………… 

 

Sejmuto:  ………………………………… 

 

 


