
zÁpls

z 4. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného 27. 8. 2018 v zasedaci'
mi'stnosti Obecního úřadu ve Volárně

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

pí.  Bayerová.

PROGRAM
1.       Zahájeni'

2.       Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3.       Kontrola usnesení(03/2018)
4.       Žádosto uzavřenísmlouvyo zřízenívěcného břemene-služebnosti
5.       Kanalizace, vodovod -termín napojování
6.       Příspěvekzavčasné napoj.enína čov
7.       Rozpočtové opatřeníč. (04/2018)
8.       Ostatni', nové oplocení křížku, dopravní značení, hodnocení poutě
9.       Diskuse

10.      Závěr

1. Zaháiení:

4. zasedání Zastupitelstva obce Volárna zahájil a řídil starosta obce

p. 0ldřich   Kohoutek.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:

Zapisovatel 4. zasedání ZO Volárna: návrh  p.  Radek Pelikán.

Hlasování: 7-0-0

0věřovatelé zápisu 4. zasedání  ZO Volárna: návrh paní Dana

Bayerová,  p.  Miloš  Plaček.

Hlasování: 7-0-0

3.  Kontrola  usnesení (03/2018):

Kontrola usnesení (03/2018) proběhla.



4. Žádost o uzavření smlouw o zřízení věcného břemene -služebnosti:
Žádost o uzavření věcného břemene v zastoupeni' společnosti ČEZ
v souvislosti se stavbou lv-12-6020300, Volárna, kNN  pro parc. č.
816/7. Věcné břemeno se dotýká části pozemku parc. č.1161/12
v k.  ú. Volárna v rozsahu dle přiloženého geometrického plánu č.
240-333/2018.
Hlasování: 7-0-0

5.  Kanalizace vodovod -termín na ní:

-Dle zákona 274/2001 Sb. kde je citován § 3 odst. 8 o vodovodech a

kanalizacích pro veřejnou potřebu a ve kterém je zakotvena

povinnost připojit se na veřejnou  kanalizaci.
-Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit

vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají
nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připoj.it se na
kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
-Pokud nebude nemovitost napoj.ena na kanalizaci do termínu

20. září 2018, je nutné archivovat doklady o způsobu likvidace
odpadních vod, k doložení Odboru životního prostředí Kolín.
Hlasování: 7-0-0

6. Příspěvek za včasné napoiení na ČOV:
ZO Volárna navrhuj.e schválení účelové dotace těm občanům, kteří
se včas napojili na ČOV. Dotace  od obce  bude  spočívat  ve snížení

platby o 100kč na občana za tři měsíce zpětně od června 2018 do
srpna 2018.
Hlasování: 7-0-0

7.  Rozpočtové opatření (04/2018):
Rozpočtové opatřeni' č, (04/2018) bylo schváleno.
Hlasování: 7-0-0

8. Ostatní, nové oplocení křížku, dopravní značení, hodnocení poutě:
-Byly opraveny lavičky ve středu obce.
-Vybudováno nové oplocení pomníku u autobusové zastávky.
-U všech  hlavních příjezdových cest byly namontovány nové značky

upravuj.ící snížení povolené rychlosti na 40km.



-Příprava Velkého Oseka  na napoj.ení vodovodu z hlavníku od

TPCA.
-Pout'ové odpoledne bylo pro děti povedené a odpolední program

pro dospělé mohl být lépe navštíven.

-Paní V.  Pelikánová  nadměrný hluk 18.8. a  19.8.  2018 u č.p.172

Starosta obce Volárna p.  Kohoutek poděkoval zastupitelům a

občanům za účast a v 19:00 hod. ukončil   zasedáni' zastupitelstva

obce Volárna.

8.  Diskuse:

9. Závěr:



USNESENI' ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VOLÁRNA

Č.4 ZE DNE  27. 8. 2018

1.   ZO  Volárna schvaluj.e žádost o uzavření věcného břemene v zastoupení
společnosti ČEZ v souvislosti se stavbou lv-12-6020300, Volárna, kNN  pro

parc. č. 816/7. Věcné břemeno se dotýká části pozemku parc. č.1161/12
v k.ú. Volárna v rozsahu dle přiloženého geometrického plánu č. 240-
333/2018.

2.   ZO  Volárna  schvaluje dle zákona 274/2001 Sb. kde je citován § 3 odst. 8 o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ve kterém je zakotvena

povinnost připoj.it se na veřejnou kanalizaci.
Obecní úřad může v přenesené  působnosti   rozhodnuti'm  uložit
vlastni'kům  stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo
mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci
v případech, kdy je to technicky možné.
Pokud nebude nemovitost napojena na kanalizaci do termínu 20.září
2018,j.e nutné archivovat doklady o způsobu likvidace odpadních vod,
k  doložení  Odboru životního prostředi' Koli'n.

3.   ZO Volárna schválilo Volárna   účelovou dotaci, těm občanům, kteří se včas
napoj.ili na ČOV.  Dotace od  obce   bude  spoči'vat  ve snížení platby o 100kč
na občana za tři měsíce zpětně od června 2018 do srpna 2018.

4.   ZO Volárna schválilo rozpočtové opatření č.(04/2018)
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