zÁpls
z 3. zasedáni' Zastupitelstva obce Volárna, konaného 18. 6. 2018 v zasedací

místnosti Obecni'ho úřadu ve Volárně

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

Omluvena: pí.Bayerová.

PROGRAM
1.

Zahájení

2.

Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3.

Kontrola usnesení(02/2018)

4.

Počet členů zastupitelstva do komunálních voleb 2018

5.

Kanalizace,vodovod

6.

Poplatekzastočné

7.

Schváleníúčetnízávěrkysestavenou k 31.12.2017

8.

Schválenízávěrečného účtu za rok2017

9.

Rozpočtové opatřeni' (03/2018)

10.

Schváleni'o podnikatelském záměru o pronájmu nebytových

Prostor
Ostatní
Diskuse

zá'věr

1. Zaháiení:

3. zasedání Zastupitelstva Obce Volárna zahájil a ři'dil starosta obce
p. 0ldřich Kohoutek.

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

Hlasování: 6-0-0
0věřovatelé zápisu 3. zasedání ZO Volárna: návrh p. Aleš Hanek, p.

Zbyněk Orban.
Hlasování: 6-0-0

3. Kontrola usnesení

Kontrola usnesení (02/2018) proběhla.

4.Počet členů zastu itelstva do komunálních voleb 2018:
ZO Volárna schvaluje pro komunální volby 2018 sedm členů
zastupitelstva.
Hlasování: 6-0-0
5. Kanalizace vodovod:

Od 1.6. 2018 začalo průběžné napoj.ování občanů na kanalizaci.

Ve 26. týdnu se budou do domácnosti' montovat vodoměry.
latek za stočné:

Propočet za stočné dle soutěžené ceny a množství bude činit za
osobu na rok 1308,53 l(č.
Hlasování: 6-0-0

7.Schválení účetní závěrkv sestavenou k 31.12.2017:
ZO Volárna schválilo účetni' závěrku obce Volárna IČ: 00235911

sestavenou k rozvahovému dni 31.12. 2017 a zároveň souhlasí

s převedeni'm Hospodářského výsledku z účtu 431 na účet 432.
Hlasování: 6-0-0

8. Schváleni' závěrečného účtu za rok 2017:

ZO Volárna schvaluje závěrečný účet obce Volárna za rok 2017 bez
výhrad.
Hlasování: 6-0-0

9.Rozpočtové opatřeni' (03/2018):
Rozpočtové opatřeni' č. (03/2018) bylo schváleno.
Hlasování: 6-0-0

10. Schválení o podnikatelském záměru o Dronáimu nebvtových prostor

Zastupitelé obce byly seznámeny o podnikatelském záměru o

pronáj.mu nebytových prostor pro pí. Páchovou. V objektu se
nalézá provozovna kadeřnictví, včetně příslušného sociálni'ho
zařízení.

Hlasováni': 6-0-0

10.Ostatní:

-Zastupitelé obce byly seznámeny s novým naři'zením EU o ochraně
osobni'ch údajů GDPR. Zároveň každý zastupitel obdržel písemný

souhlas se zpracováním osobních údaj.ů, který byl podepsán,
Pověřencem GDPR pro obec Volárna bude pan ing. Luboš Marek.
-p.Roudnický poděkování za celkové vybudování kanalizace a

vodovodu.
-Bude zveřej.něn seznam občanů, kteří poskytli OÚ Volárna dar na

infrastrukturu.

11. Diskuse:

-pí. Švandová zápach z kanalizace před prodej.nou.

-p. Eger má vjímce vodu.

-Při napojení městské vody do systému je potřeba nainstalovat
zpětnou klapku, aby nebyl průnik vody ze studny do městské vody.

12.Závěr:

Starosta obce Volárna p. Kohoutek poděkoval zastupitelům a
občanům za účast a v 19:45 hod. ukončil zasedání zastupitelstva
obce Volárna.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 0BCE VOLÁRNA

Č.3 ZE DNE 18. 6. 2018

1. ZO Volárna schvaluje pro komunální volby 2018 sedm členů zastupitelstva.

2. ZO Volárna schvaluj.e propočet za stočné pro rok 2018 dle soutěžené ceny
a množství ,která bude činit za osobu na rok 1308,53 Kč.
ZO schvaluje platby:

-

Obecní úřad a Obecni' hospoda se bude fakturovat : kolik množstvi'

vody, tolik množství stočného. (dle ceny vodného a stočného určeného
pro daný rok)
Chaty a chalupy budou platit stočné za 1 osobu/rok, vodné si budou

občané platit za odebrané množství vody. (dle ceny vodného a stočného
určeného pro daný rok)
Občané v ostatni'ch nemovitostí platí cenu stočného dle počtu
přihlášených osob. Vodné si budou platit za odebrané množství vody.

(dle ceny vodného a stočného určeného pro daný rok)
3. ZO Volárna schválilo účetní závěrku obce Volárna lč: 00235911 sestavenou
k rozvahovému dni 31.12. 2017 a zároveň souhlasi' s převedením

Hospodářského výsledku z účtu 431 na účet 432.

4. ZO Volárna schvaluje závěrečný účet obce Volárna za rok 2017 bez výhrad.
5. ZO Volárna schvaluje rozpočtové opatření č. (03/2018) .

6. ZO Volárna schvaluje podnikatelský záměr o pronáj.mu nebytových prostor
pí. Páchové.
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