zÁpls
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného 19. 2. 2018 v zasedací

místnosti Obecního úřadu ve Volárně

Přítomni: p. Kohoutek, p. Pelikán, pí. Bayerová, p. Hanek, p. Orban. p. Plaček ,
P. Mácha.

PROGRAM
1.

Zahájení

2.

Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3.

Kontrola usnesení(08/2017)

4.

Schválenísmlouvyo smlouvě budoucío zřízeníslužebnosti

inženýrské sítě
5.

Schváleníuzavřeníbudoucísmlouvyozřízenívěcného břemene se
společností ČEZ

6.

Žádosto příspěvek na provoz Handicapcentra srdce, o.p.s.

Poděbrady
7.

Vykácenítřešníu pozemku 979/75

8.

Zřízenísběrného místa najedléolei.e

9.

Vybudování sportovní místnosti

10.

lnformace o dokončeníakce čov, kanalizace, vodovod

11.

Rozpočtovéopatřeníč.1/2018

12.

Schváleni'o podnikatelskému záměru o pronájmu nebytových

prostor
13.

Diskuse

14.

Závěr

1. Zaháiení:

1. zasedání Zastupitelstva Obce Volárna zaháj.il a řídil starosta obce
p. Kohoutek.

2LV_olbazapisovateleaověřovatelůzápi_su
Zapisovatel 1. zasedání ZO: návrh p. Radek Pelikán.
Hlasování: 7-0-0
0věřovatelé zápisu 1. ZO: návrh p. Miloš Plaček,

pí. Dana Bayerová.

Hlasování: 7-0-0

3. Kontrola usneseni

Kontrola usnesení (08/2017) proběhla.

4L5Ís_hválení smlouw o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sít±
Budoucí oprávněný je budoucím provozovatelem stavby „Volárna-

vodovodní a kanalizační přípojky pro p. p. č. 1010/29,1010/23,
979/69, a č.p.176, 51,6,60" (dále jen zařízeni'), kdy bude umístěno
na výše uvedené nemovitosti ve vlastnictví budouci'ho povinného.
Návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě předloží

budoucímu povinnému budoucí oprávněný a na své náklady zaj.istí

vklad práva odpovídajícímu služebnosti inženýrské sítě do katastru

nemovitostí.
Hlasování: 7-0-0
5.Schválení uzavření budoucí smlouv

o zřízení věcného břemene se

společností čEZ:
Strana povinná prohlašuje, že je vlastníkem pozemku parc. č.

1164/5 v k. ú. Volárna, obec Volárna. Strana oprávněná je
vlastníkem stavby zařízení distribuční soustavy-kabel NN O,4kv

Obec Volárna nemá k provedení věcného břemena námitek.
Hlasování: 7-0-0

É±jžádost o příspěvek na provoz Handicap centra Srdce, o.p.s. _P.Qděbraťn[
Příspěvek na provoz Týdenního stacionáře Handicap centra Srdce,
o.p.s. v Chotěšicích pro občana z Volárny č.p.12 Matěje Vršovského
byl schválen ve výši 5 000Kč.

Hlasování: 7-0-0

kácení třešní u

ozemku 979

Dne 8.1.2018 byla podána žádost pana Jiři'ho Vondráčka a lvety
Lut'hové ohledně vykácení tří třešní, které zasahují do budoucího
oploceníjejich parcely č. 979/75 v k. ú. Volárna. Majitelé navrhují

vysázení tří nových stromků na obcí navržené mi'sto.
Hlasování: 5-2-0

8. Zřízení sběrného místa na iedlé oleje±
V budově OÚ bude vyhrazeno místo pro nádobu na přepálené
jedlé oleje. Tyto olej.e se budou přinášet v PET lahvích uzavřené a

vhazovat do připravené nádoby.
Hlasování: 7-0-0

9. Vvbudování sportovní mi'stnosti:

V budově OÚ bude zři'zena mi'stnost pro sportovní využiti'. Do
místnosti se zakoupí stůl na stolní tenis a posilovaci' stroj. Tento
prostor je již připraven pro realizaci. Bude položena podlaha,

natřeny stěny a výměna topení.
Hlasováni': 7-0-0

10. lnformace o dokončení akce ČOV, kanalizace, vodovod:

Starosta obce informoval ZO o prodlení kolaudace ohledně nového
geodetického zaměřeni' dotčených pozemků. Dále bylo zapotřebí
požádat o stavební povolení na stávaj.ící příjezdovou cestu k ČOV.
Posledni' úpravou na pozemku ČOV bude rozhrnutí hlíny a

štěpkování klestí. V dohledné době bude sepsána s občany žádost
o zřízení vodovodní/kanalizační přípojky a žádost o uzavřeni'

smlouvy o odběru vody a odvádění odpadních vod.

11. Rozpočtové opatření č.1/2018:
Rozpočtové opatření č. (1/2018) bylo schváleno.
Hlasováni': 7-0-0

12. Schválení o

odnikatelském záměru o

mu neb

rostor

Zastupitelé obce byly seznámeny o podnikatelském záměru o
pronájmu nebytových prostor pro pí.Páchovou. V objektu se nalézá
provozovna kadeřnictvi', včetně příslušného sociálního zařízení.
Zastupitelstvo podnikatelský záměr schválilo.
Hlasování: 7-0-0

13. Diskuse:

-pí. Baverová-seznámila ZO a občané o programu srpnové poutě.
-pí. Macháčková -psí extrementy v okolí prodejny a v parcích.

-p. Kohoutek-poslán dopis na úřad pro zastupování státu ve

věcech majetkových k pozemku parc. č.1294 o výměře 655m2
ostatní plocha v kat. úz. Volárna.

-p. Vondráček-možnost vybudování nových světel k pozemku
parc. č. 979/75 v kú. Volárna.

-p. Kohoutek-výměna vchodových dveří za plastové v levé části
OÚ a zároveň zabezpečení v prvního patra budovy ochrannou
rolovaci'mříži'.

-p. Kohoutek-informace o vlivu zpracováni' dat na ochranu
osobních údaj.ů GDPR.

14. Závěr:

Starosta obce Volárna p. Kohoutek poděkoval zastupitelům a
občanům za účast a v 19.30 hod. ukončil zasedání zastupitelstva

obce Volárna.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VOLÁRNA

Č.1 ZE DNE 19. 2. 2018
1.

ZOvolárna schvaluje smlouvyosmlouvě budouci'ozřízení služebnosti

inženýrské si'tě. Budouci' oprávněný je budoucím provozovatelem stavby

„Volárna-vodovodní a kanalizační přípojky pro p. p. č. 1010/29,1010/23,
979/69, a č.p.176, 51,6,60" (dále jen zaři'zeni'), kdy bude umístěno na výše

uvedené nemovitosti ve vlastnictví budoucího povinného.
Návrh smlouvy o zřízeni' služebnosti inženýrské si'tě předloži' budoucímu

povinnému budouci' oprávněný a na své náklady zajisti' vklad práva
odpovídajíci'mu služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.
2.

ZOvolárna schvaluj.e uzavření budoucísmlouvyo zřízenívěcného břemene
se společností ČEZ. Strana povinná prohlašuje, že je vlastníkem pozemku

parc. č.1164/5 v k. ú. Volárna, obec Volárna. Strana oprávněná je
vlastníkem stavby zařízení distribučni' soustavy-kabel NN O,4kv

Obec Volárna nemá k provedení věcného břemena námitek.
3.

ZOvolárna schvaluj.e při'spěvek na provozTýdenního stacionáře Handicap
centra Srdce, o.p.s. v Chotěšicích pro občana z Volárny č.p.12 Matěj.e
Vršovského. Příspěvek byl schválen ve výši 5 000Kč.

4.

ZOvolárna schvaluj.e zedne 8.1.2018 žádost panaJiříhovondráčka a lvety
Lut'hové ohledně vykáceni' tří třešní, které zasahují do budouci'ho oplocení
j.ejich parcely č. 979/75 v k. ú. Volárna. Majitelé navrhuj.í vysázení tří nových

stromků na obcí navržené mi'sto.

5.

ZOvolárna schvaluje umístěnísběrné nádoby budově oú.Voú bude
vyhrazeno místo pro nádobu na přepálené jedlé oleje. Tyto oleje se budou
přinášet v PET lahvích uzavřené a vhazovat do připravené nádoby.

6.

ZO volárna schvaluje vybudování místnosti budově oú pro sportovnívyužiti'.
Do místnosti se zakoupi' stůl na stolní tenis a posilovací stroje. Tento prostor
je již připraven pro realizaci. Bude položena podlaha, natřeny stěny a

provede se výměna topení.
7.

ZOvolárna schvaluje rozpočtové opatření (01/2018).

8.

ZOvolárna schvaluje podnikatelskýzáměro pronájmu nebytových prostor
pí. Páchové.
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