
Starostka obce Volárna
Vás srdečně zve

na zasedání Zastupitelstva obce Volárna 2/2019, které se koná v pondělí
25. února  2019  od 18.00 hodin v zasedaci' místnosti Obecního úřadu ve

Volárně.

PROGRAM

1.       Zahájení
2.       Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3.       Kontrola usneseni'(01/2019)
4.       Schváleníobchodnísmlouvyo reklamě a propagaci
5.       Schváleni'dodatku smlouvysAVE s.r.o. na rok 2019
6.       Hrob č.1 p. Vokoun osvobozeníod placeni' náj.emného
7.       Rozpočtové  opatření  č. (02/2019)
8.       Ostatnl,
9.       Diskuse

10.      Závěr

Ve Volárně,18.2. 2019
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zÁpls

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného 25. 2. 2019 v zasedaci'
mi'stnosti Obecního úřadu ve Volárně

Přítomni:  pÍ.  Bayerová,  p.  Pelikán ,  p.  Bálek,  p.  Lut'ha,  pi'.  Hanková,

sl. Janebová
Omluven: p.  Hanek

PROGRAM
1.       Zahájeni'

2.       Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3.       Kontrola usnesení(01/2019)
4.       Schváleníobchodni'smlouvyo reklamě a propagaci
5.       Schválenídodatku smlouvysAVEs.r.o.  na  rok2019
6.       Hrob č.1 p. Vokoun osvobozeníod placeni' nájemného
7.       Rozpočtové opatřeni'  č. (02/2019)
8.       Ostatní
9.       Diskuse

10.      Závěr

1. Zaháiení:

2. zasedáni' Zastupitelstva obce Volárna zahájila a řídila starostka

obce pÍ. Dana  Bayerová.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:

Zapisovatel  2. zasedáni' ZO Volárna:  návrh  p.  Radek Pelikán.

Hlasování: 6-0-0

0věřovatelé zápisu 2. zasedání  ZO Volárna: návrh  pí. Gabriela

Hanková ,  p.  Lukáš  Lut'ha.

Hlasováni': 6-0-0

3. Kontrola usnesení (01/2019):

Kontrola usnesení (01/2019) proběhla.



4. Schválení obchodní smlouw o reklamě a propagaci:
Předmětem  smlouvy je  reklama  a  propagace  značky,  obchodního

j.ména  nebo předmětu podnikatelské činnosti objednavatele v roce
2019.   Za   reklamu   provedenou   dodavatelem   panem   Tomášem
Zalabákem   se   stanovuje   smluvní  cena   ve  výši   25000   Kč,   slovy
dvacetpěttisíc korun. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu
obou smluvních stran a uzavírá se na dobu od                           1. března
2019 do 31. prosince 2019.
Hlasování: 6-0-0

5. Schválení dodatku smlouw s AVE s.r.o. na rok 2019:
Předmětem     Smlouvy     č.     DS/013/05030871/22500777/11     ke
smlouvě   č.   S/05030536/22500777/001/11   o   sběru,   přepravě   a
odstraňování odpadu  (dále jen  „Dodatek'') j.e  závazek  zhotovitele

provádět svoz separovaných odpadů a j.ej.ich využiti' nebo odstraněni'
vsouladu   s právními   předpisy   České   republiky,   dále   poskytovat
odvoz   nebezpečného   a   ostatni'ho   odpadu   od   obyvatel   obce,
stavebni'ho odpadu a velkoobjemného   odpadu a  pronáj.em  nádob
na separovaný odpad od fyzických osob s trvalým pobytem na území
obce Volárna.  Dále  pak závazek objednavatele  platit zhotoviteli  za

plněni' dle Smlouvy cenu  plnění.
Hlasování: 6-0-0

6.  Hrob č.1 D. Vokoun osvobození od placení náiemného:
Maj.itel  hrobového  místa   p. Vokoun Václav,   hrob č.  1   daroval  dle

pamětníků    obci    Volárna    pozemek,    na    kterém    stoj.i'    hřbitov
s podmínkou  bezplatného užívání hřbitovního mi'sta  po dobu trvání
hřbitova.  ZO Volárna  osvobození od  placení  nájemného  schvaluje,
dle čl.č.6,  bod 7 nového Řádu veřejného pohřebiště obce Volárna.
Hlasování: 6-0-0

7. Rozpočtové opatření  č. (02/2019):
Rozpočtové opatření č. (02/2019) bylo schváleno.
Hlasování: 6-0-0



8. Ostatní:
-Rekonstrukce mostu ev. č. 3287-1 na  komunikaci  111/3287 mezi

obcemi Volárna a Velký Osek .Mezi obcemi Volárna a Velký Osek ---
bude úplná  uzavírka silnice 111/3287 a oprava  mostu č. 3287-1

v termínu od 1.4. 2019 do 31.8. 2019.

-Z důvodů nedostatečného ozvučeni' obecni'ho rozhlasu. Budou

zakoupeny dva bezdrátové hlásiče včetně záložního zdroje a sedm
tlakových reproduktorů.

-Umi'stění zvoničky na viditelné místo.

-Prvotni' jednání s fa. Statky Medito ohledně obnovení polni' cesty

na pozemku   p. č.1162 vlastník Obec Volárna pozemek u ČOV.

-Aleš  Hanek zi'skal certifikát ]1. stupně na  poúži'vání postřiků  proti

škůdcům a  plevelu v obci.

-Podána žádost na MŽP na odstranění popadaných stromů

v přírodní  památce  Váha.

-Bude vypracována cenová nabi'dka na opravu rozbitých a

propadlých  kanalizačních vpusti' v obci.

-Na víceúčelové hřiště s umělou trávou přij.ede technik na

konzultaci a současně bude vypracována cenová nabídka na
opravu povrchu a oplocení.

-Den otevřených dveří v obecní ČOV není z bezpečnostních a

zdravotních důvodů možný.

-Z důvodů digitalizace katastru nemovitostí v obci Volárna bude

zapotřebi' nově zaměřit Obecní úřad, Obecni' hospodu a vodní
nádrž Plačák.  Kdo má v zaměření pozemku nedostatky j.sou mu od

pracovníků katastrálního úřadu do schránek vhozeny letáky
s návodem jak se má dále postupovat.



9.  Diskuse:

10. Závěr:

-     pí. Maláčková v prvni'm týdnu měsíce února se zapomnělo

odemknout sběrný dvůr.

p. Mácha, dotaz na obnovení laviček u prodej.ny potravin pana
Nespěchala.

pí. Macháčková, vybudování laviček na cyklostezce a na
ořechové aleji.

Starostka obce Volárna pani' Dana  Bayerová poděkovala
zastupitelům a občanům za účast a v 19:00 hodin   ukončila

zasedání  zastupitelstva obce Volárna.



USNESENl' ZE ZASEDÁNí ZASTUPITELSTVA 0BCE VOLÁRNA

Č.2 ZE DNE  25. 2. 2019

1.         ZO volárna schvaluj.e obchodni' smlouvu o reklamě a propagaci.
Předmětem  smlouvy j.e  reklama  a  propagace značky,  obchodního jména
nebo   předmětu   podnikatelské  činnosti   objednavatele  v roce  2019.  Za
reklamu    provedenou   dodavatelem    panem   Tomášem   Zalabákem   se
stanovuj.e smluvní cena ve výši 25 000 Kč, slovy dvacetpěttisi'c korun. Tato
smlouva  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  obou  smluvních  stran  a  uzavírá
se na dobu od   1.  března 2019 do 31. prosince 2019.

2.          ZO volárna schvaluje smlouvu s AVE Koli'n s.  r. o.

DS/013/05030871/22500777/11 ke smlouvě
S/05030536/22500777/001/11 o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
(dále jen ,,Dodatek'') je závazek zhotovitele provádět svoz separovaných
odpadů  a  jejich  využití  nebo  odstranění  vsouladu  s právni'mi  předpisy
České republiky, dále poskytovat odvoz nebezpečného a ostatního odpadu
od   obyvatel   obce,   stavebního  odpadu   a   velkoobjemného     odpadu   a

pronáj.em   nádob   na   separovaný   odpad   od   fyzických   osob   strvalým
pobytem  na  územi' obce  Volárna.  Dále  pak  závazek  objednavatele  platit
zhotoviteli za plnění dle Smlouvy cenu plnění.

ZO Volárna schvaluje, dle čl.č.6 bod  7 nového  Řádu veřejného pohřebiště

obce  Volárna,  osvobozeni'  od  placeni'  nájemného  hrobu  č.  1,  p.  Vokoun
Václav.  Dle pamětni'ků obce volárna                    p. Vokoun václav  pozemek,
na    kterém    stojí   hřbitov,    daroval    s podmi'nkou    bezplatného    užívání
hřbitovni'ho místa po dobu trvání hřbitova.

4.         ZOvolárna schvaluje Rozpočtové opatřeníč. (02/2019)

Ve Volárně, 25.2.2019/
©  Ob    VOLARNA
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