zÁpls
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného 18. 3. 2019 v zasedaci'

místnosti Obecního úřadu ve Volárně

Přítomni: pi'. Bayerová, p. Pelikán, pí. Hanková, sl. Janebová, p. Hanek
Omluveni: p. Bálek, p. Lut'ha

PROGRAM
1.

Zahájení

2.

Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3.

Kontrola usneseni'(02/2019)

4.

Schválení příkaznísmlouvyč. 26022019 na službyadministrace

zadání veřejných zakázek a dotačního managementu

5.

Žádost o příspěvek na provoz Handicap centra srdce, o.p.s.

Poděbrady pro rok 2019
6.

Revokace schválenírozpočtu na rok 2019

7.

Rozpočtové opatření č. (03/2019)

8.

Ostatní

9.

Diskuse

10.

Závěr

1. Zaháieni':

3. zasedání Zastupitelstva obce Volárna zahájila a řídila starostka

obce pí. Dana Bayerová.

2. Volba zaDisovatele a ověřovatelů záDisu:
Zapisovatel 3. zasedáni' ZO Volárna: návrh p. Radek Pelikán.

Hlasováni': 5-0-0

0věřovatelé zápisu 3. zasedání ZO Volárna: návrh p. Aleš Hanek,
sl. Klára Janebová.

Hlasováni': 5-0-0

3. Kontrola usneseni'

Kontrola usnesení (02/2019) proběhla.
4. Schváleni' Příkazní smlouw č. 26022019 na službv administrace zadání

veřeiných zakázek a dotačního managementu:
Schváleni' „Příkazní smlouvu" č. 26022019 za služby a administrace

zadáni' veřejných zakázek a dotačního managementu. Jednotlivé
investiční záměry budou realizovány individuálně, na konkrétní

záměr bude vždy vystavena od obce Volárna závazná objednávka,
ve které se specifikuje konkrétní dotační záměr.
Hlasování: 5-0-0

5. Žádost o příspěvek na provoz Handicap centra Srdce, o.p.s. Poděbradv pro
rok 2019:

Příspěvek na provoz Denního stacionáře Handicap centra Srdce,
o.p.s. v Chotěšicích pro občana z Volárny č.p.12 Matěje
Vršovského byl schválen ve výši 5 000,--Kč.

Hlasování: 5-0-0

6. Revokace schválení roz očtu na rok 2019:

Na krytí schváleného schodkového rozpočtu na rok 2019, bude
použito naspořených prostředků z minulých let.
Hlasování: 5-0-0
7. Rozpočtové opatřeni' č. (03/2019):

Rozpočtové opatření č. (03/2019) bylo schváleno.
Hlasování: 5-0-0

8. Ostatní:

-Odstranění trubek u prodejny potravin, které sloužily k upevnění
laviček.

-Byla provedena úprava zeminy na cestě k ČOV na cyklostezce a u
koupaliště.

-Sběr nebezpečných odpadů se uskuteční 6.dubna od 11:1512:00 hodin.
-Svoz 810 popelnic , první termín 28. 3. 2019 čtvrtek. Svoz plastů

se uskuteční 29. 3. 2019 v pátek. Další svozy budou vždy každý

poslední pátek v měsíci.
-Budou opraveny kanalizačníjímky, které jsou pod úrovní silnice.
-Den s Pepino Bandem pro dříve narozené 29. 5. 2019
-Výlet na koncert Rádia Blani'k 1. 6. 2019.

9. Diskuse:

10. Závěr:

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

zasedání zastupitelstva obce Volárna.

USNESENÍZE ZASEDÁNí ZASTUPITELSTVA OBCE VOLÁRNA

Č.3 ZE DNE 18. 3. 2019

ZO Volárna schvaluj.e ,,Při'kazní smlouvu" č. 26022019 za služby a

administrace zadání veřejných zakázek a dotačního managementu.
Jednotlivé investični' záměry budou realizovány individuálně, na

konkrétní záměr bude vždy vystavena od obce Volárna závazná
objednávka, ve které se specifikuje konkrétní dotační záměr.

ZO Volárna schvaluje příspěvek na provoz Denního stacionáře Handicap
centra Srdce, o.p.s. v Chotěšici'ch pro občana z Volárny č.p.12 Matěje
Vršovského ve výši 5 000,--Kč.

3.

ZOvolárna revokujeschválenírozpočtu na rok2019. Keschválenému

rozpočtu doplňuj.eme: na kryti' schváleného schodkového rozpočtu na rok
2019, bude použito naspořených prostředků z minulých let.

4.

ZO volárna schvaluj.e Rozpočtové opatřeníč. (03/2019)

Ve Volárně,18.3.2019
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