
zÁpls

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného 24. 6. 2019 v zasedací
místnosti Obecního úřadu ve Volárně

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

Omluvena: sl. Janebová

PROGRAM

1.       Zahájeni'

2.       Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3.       Vloženímimořádných bodů programu
4.       Kontrola usnesení(04/2019)
5.       Dohoda na účelovou dotaci na domovni'čističku odpadni'ch vod

k č.p.11

6.       Řešení havarijního stavu mostku dopravním značeni'm na účelové
komunikaci  p. č.1164/2 a  1271 v k. ú. Volárna

7.       Schváleni'ztrátyza provozovánívodovodu a kanalizace za rok 2018
8.       Schváleni'účetníuzávěrkyza rok 2018
9.       Schváleni'závěrečného účtu za rok 2018

10.      Schváleni' dodavatele výměny oken a topenív obecní hospodě
Volárna

11.       Schválení aktualizace Návštěvní řád dětského hřiště

12.       Rozpočtové  opatření  č. (05/2019)
13.       Ostatní
14.       Diskuse

15.      Závěr

5. zasedání Zastupitelstva obce Volárna zaháj.ila a  řídila starostka

obce pí.  Dana  Bayerová.

1. Zaháiení:



2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:

Zapisovatel 5. zasedání ZO Volárna:  návrh  p.  Radek Pelikán.

Hlasováni': 6-0-0

0věřovatelé zápisu 5. zasedáni'  ZO  Volárna:  návrh p.  Lukáš Bálek,

p.  Lukáš  Lut'ha.

Hlasování: 6-0-0

3. Vložení  mimořádných bodů programu:
a) Dohoda na účelovou dotaci na domovni' čističku odpadni'ch vod
k č,p.11

b) Řešeni' havarijního stavu  mostku dopravni'm značením na  účelové
komunikaci  p.č.1164/2 a  1271 v k.ú. Volárna

c) Schválení ztráty za  provozování vodovodu a kanalizace za  rok
2018
d) Schválení účetni' uzávěrky za rok 2018
e) Schválení závěrečného účtu za rok 2018
Hlasování: 6-0-0

4.  Kontrola usneseni' (04/2019):
Kontrola usnesení (04/2019) proběhla

5.  Dohoda na účelovou dotaci na domovní čističku odpadních vod k č.p.11
Zastupitelstvo obce navrhuje ke schválení účelovou dotaci na
čističku odpadni'ch vod  pro dům č.p.11 paní Marcela Šulcová.
Pani' Marcela Šulcová  předloží Obci Volárna návrh na zakoupení

konkrétního typu ČOV, následně musí být tento typ schválen
zastupitelstvem obce Volárna, Po schválení zastupitelstvem obce
Volárna může být schválený typ paní Šulcovou zakoupen, a po

předložení nákupni'ho dokladu poskytne Obec Volárna bez
zbytečného odkladu účelovou dotaci v rozsahu max. 65 tis.

(šedesát pět tisíc korun českých), to znamená, že pokud bude cena
ČOV nižší, bude účelová dotace poskytnuta j.en ve výši skutečné
kupní ceny dle předloženého dokladu.  Pokud by byla cena ČOV
vyšší,  poskytne obec Volárna účelovou dotaci  pouze ve výši

65 tis.  Kč. Pro případ nedodržení schváleného typu domovní ČOV ,
vyhrazuje si Obec Volárna právo na vrácení poskytnuté účelové
dotace, případně pokud se o změně typu Obec Volárna nedozví,
nese paní Marcela Šulcová plnou odpovědnost za případné
následky z tohoto porušení plynoucí.

Hlasování: 6-0-0



6.  Řešení havariiního stavu mostku doDravním značením na  účelové komunikaci
.č.1164 2 a  1271 v k.ú. Volárna:

Obec Volárna zjistila  havarijni' stav  mostku  na  účelové komunikaci

parc. č.1164/2 a  1271 v k.  ú. Volárna.  Dne 2. 6.  2019    0bec
Volárna zajistila značení mostku.  Na  kraji cesty byla  postavena
značka ,, slepá   pozemni'   komunikace''(IP10a) s tím, že chodci a
cyklisté maj.i' vj.ezd povolen.  U zborceného mostku j.e z každé
strany „ zákaz vjezdu všech motorových vozidel" (v obou směrech,
801) s tím, že chodci a cyklisté mají vjezd povolen. 0 této situaci
byl informován   pan  lng.  Podroužek, vedoucí  ZOD Zálabí Ovčáry.
Toto značení a přístup na mostek bude do té doby, než bude mít
Obecni' úřad Volárna revizni' zprávu mostku a dle jejího závěru
budou následovat další kroky.

Hlasování: 6-0-0

7. Schválení ztrátv za provozování vodovodu a kanalizace za  rok 2018:
Obec Volárna v roce 2017 podepsala koncesní smlouvu na

provozování vodovodu a  kanalizace s firmou VODOS s.r.o.  Kc)lín.
Státní fond životního prostředí v této koncesní smlouvě
namodeloval vstupní údaj.e,  které se v roce 2018 lišily od
skutečnosti.  Dle dodatku č.1 ke koncesní smlouvě ze dne
21.12.2018 je Obec Volárna povinna zaplatit ztrátu, kterou Vodos
s.r.o. Kolín měl v roce 2018 na provozování vodovodu a kanalizace.
Ztráta za rok 2018 za pitnou vodu činí 300 373,~Kč.
Ztráta za rok 2018 za odpadní vodu činí 358 263,-Kč.
Hlasování: 6-010

8. Schváleni' účetni' uzávěrkv za rok 2018:
ZO Volárna schválilo účetní závěrku obce Volárna  lč: 00235911
sestavenou k rozvahovému dni 31.12. 2018  a zároveň souhlasí
s převedením Hospodářského výsledku z účtu 431 na účet 432.
Hlasování: 6-0-0

9. Schválení závěrečného účtu za rok 2018:
ZO Volárna schvaluje závěrečný účet obce Volárna za rok 2018 bez
výhrad.
Hlasování: 6-010



10. Schválení dodavatele výměnv oken a topení v Obecní hospodě Volárna:
Zastupitelstvó Obce Volárna  rozhodlo o investici do Obecní
hospody Volárna. Bude se týkat výměny stávaj.íci'ho topného
systému za nový a výměny čtyř oken v odstínu zlatý dub ve dvou
místnostech Obecni' hospody. Na výměnu topného systému byly

poptány tři dodavatelé. Z průzkumu trhu a dobrých referencí byla
vybrána firma z Městce Králové Jirka a syn.  Na výměnu čtyř oken
byly poptáno pět firem z okolí Kolína. V poměru kvalita, cena a
dodavatel českých oken byla vybrána firma Stavona Okna s.r.o.
Kolín.

Hlasováni': 6-0-0

11. Schválení aktualizace  Návštěvní řád dětské  hřiště:

Dne 20.5. 2019 proběhla kontrola dětského hřiště, nezávislou
certifikovanou osobou, se  kterou j.e podepsána smlouva na revizi
těchto  hracích prvků.  Na doporučení kontroly  byl aktualizován
návštěvní řád dětského hřiště s účinnosti' od 24.6.2019.

Hlasování: 6-0-0

12.  Rozpočtové  opatřeni'  č. (05/2019):
Rozpočtové  opatření  č. (05/2019) bylo schváleno.
Hlasování: 6-0-0

13. Ostatní:

a) Budou v parci'ch pokáceny dva uschlé smrky.

b) v měsíci červenci 2019  bude  mít Obec Volárna přiděleného

pracovníka  na  úklidové práce pana Jindřicha  Marti'nka z Pracovni'ho
úřadu Koli'n.  Program j.e financován EU a doba pracovního poměru

j.e stanovená  na jeden rok.

c) Odklízení polomů v rezervaci Váha se přihlásil jeden záj.emce a to

paní lrena Janebová. Zastupitelstvo obce souhlasí, aby paní
Janebová začala v měsi'ci září s odklízecími pracemi. Stromy
k odstranění budou označeny barevným sprej.em.

d) Grant od TPCA, o kterýj.sme  žádali na rekonstrukci
vi'ceúčelového hřiště nebyl   podpořen.



e) Nové geometrické zaměřeni' vodní nádrže „Plačák``  j.e vyhotoven
a zapsán na  KÚ  Koli'n. Obecní úřad je zaměřen a čeká se na dodání

geometrického plánu. V další fázi  bude zaměřena Obecní hospoda.

f) Dotace na j.ednoho obyvatele j.e podána  na  nové LED osvětleni'
v obci. V měsíci červenci proběhne výběrové  řízení  a zároveň
bude dodána projektová dokumentace.

g) Od  mikroregionu  DSO Kolínské Zálabi' jsme obdrželi dar 5 000 Kč
na pout'ovou zábavu.

-pi'. V.  Pelikánová  nepořádek v parku  před č.  p. 64.
-p.  Mácha  propadlá  kanalizační vpust u č.  p. 49,  prosba

k občanům, aby si každý posekal trávu před svým domem.

Starostka obce Volárna paní Dana Bayerová poděkovala
zastupitelům a občanům za účast a v 19:15   hodin   ukončila

zasedání  zastupitelstva obce Volárna.

14.  Diskuse:

15. Závěr:



USNESENl' ZE ZASEDÁNí ZASTUPITELSTVA OBCE VOLÁRNA

Č.5 ZE DNE  24. 6. 2019

1.         ZOvolárna schvalujevloženípěti mimořádných bodů programu:
a) Dohoda na účelovou dotaci na domovní čističku odpadních
vod  k č.p.11

b) Řešení havarijního stavu mostku dopravním značením na účelové
komunikaci  p.č.1164/2 a  1271 v k.ú. Volárna

c) Schválení ztráty za  provozování vodovodu a  kanalizace za  rok 2018
d) Schválení účetní uzávěrky za rok 2018
e) Schváleni' závěrečného účtu za rok 2018

2.         Zastupitelstvo schvaluje účelovou dotaci na čističku odpadni'ch vod pro
dům č.  p.11 pani' Marcela Šulcová.

Paní Marcela Šulcová  předloži' Obci Volárna  návrh na zakoupení
konkrétního typu ČOV, následně musi' být tento typ schválen
zastupitelstvem obce Volárna.  Po schválení zastupitelstvem obce Volárna
může být schválený typ pani' Šulcovou zakoupen, a po předložení
nákupni'ho dokladu poskytne Obec Volárna bez zbytečného odkladu
účelovou dotaci v rozsahu max. 65 tis. (šedesát pět tisíc korun českých),
to znamená, že pokud bude cena ČOV nižší, bude účelová dotace

poskytnuta jen ve výši skutečné kupni' ceny dle předloženého dokladu.
Pokud  by byla cena ČOV vyšší,  poskytne obec Volárna účelovou dotaci

pouze ve výši 65 tis.  Kč.  Pro případ nedodržení schváleného typu
domovní ČOV , vyhrazuje si Obec Volárna právo na vrácení poskytnuté
účelové dotace, při'padně pokud se o změně typu Obec Volárna nedozví,
nese paní Marcela Šulcová plnou odpovědnost za při'padné následky
z tohoto porušení plynoucí.

3.         ZOvolárna schvaluje dopravníznačeni'  mostku na účelové komunikaci

parc. č.1164/2 a  1271 v k.ú. Volárna.  Dne 2. 6.  2019   0bec  Volárna
zaj.istila značení mostku.  Na  kraji cesty byla  postavena značka ,, slepá

pozemní  komunikace''(lp10a) s ti'm, že chodci a cyklisté mají vjezd
povolen. U zborceného mostku je z každé   strany ,,zákaz vjezdu všech
motorových vozidel" (v obou směrech, 801) s tím, že chodci a cyklisté
maj.í vj.ezd povolen. 0 této situaci byl informován   pan  lng.  Podroužek,
vedoucí  ZOD Zálabi' Ovčáry. Toto značení a přístup na mostek bude do té
doby, než bude mít Obecní úřad Volárna revizní zprávu mostku a dle

jej.i'ho závěru budou  následovat další kroky.



4.         ZO volárna schvaluje ztrátu vodosu s.r.o.  Koli'n za rok 2018 za

provozování vodovodu a kanalizace v obci Volárna.
Ztráta za pitnou vodu čini' 300 373,--Kč.
Ztráta za odpadní vodu čini' 358 263,--Kč

5.         ZO volárna schválilo účetní závěrku obce volárna lč: 00235911
sestavenou k rozvahovému dni 31.12. 2018 a zároveň souhlasí
s převedením Hospodářského výsledku z účtu 431 na účet 432.

6.         ZO volárna schvaluje závěrečný účet obce volárna za rok 2018 bez
výhrad.

7.         ZO volárna schválilo investici do obecni' hospodyvolárna.  Bude se týkat
výměny stávajícího topného systému za nový a výměny čtyř oken
v odstínu zlatý dub ve dvou místnostech Obecní hospody. Na výměnu
topného systému byly poptány tři dodavatelé. Z průzkumu trhu a
dobrých referenci' byla vybrána firma z Městce Králové Jirka a syn.  Na
výměnu čtyř oken byly poptáno pět firem z okolí Koli'na. V poměru
kvalita, cena a dodavatel českých oken  byla vybrána firma Stavona Okna
s.r.o.  Kolín.

8.         ZOvolárna dne schválilo na základě kontrolyze dne 20. 5. 2019
aktualizaci   Návštěvního řádu dětského hřiště.  Kontrola  proběhla
nezávislou certifikovanou osobou  se , kterou  je podepsána smlouva na
revizi  těchto  hracích  prvků.  Na doporučení  kontroly  byl aktualizován
návštěvní řád dětského hřiště s účinností od   24.6.2019.

9.         ZOvolárna schvaluje Rozpočtové  opatření  č. (05/2019)

Ve Volárně, 24.6. 2019

Ověřovatelé: :`    ,       /.    .-

starostka obce:


