zÁpls
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného 19.11. 2018 v zasedací

místnosti Obecního úřadu ve Volárně

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

sl. Janebová.

PROGRAM
1.

Zahájeni'

2.

Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3.

Kontrola usnesení(04/2018)

4.

Plán údržbyvodohospodářského majetku na rok2019

5.

Schváleni'inventárníkomise

6.

VeřejnoprávnísmlouvaTJ Sokolvolárna, z.s.

7.

Seznámenísauditem

8.

Dohodaoprovedenípráce

9.

Schválení podnikatelského záměru dodatku ke smlouvě o náj.mu

nebytových prostor
10.

11.

Rozpočtové opatřeníč. (05/2018)

Ostatní,změna pracovnídobynaoú

12.

Diskuse

13.

Závěr

1. Zaháiení:

4. zasedání Zastupitelstva obce Volárna zahájila a řídila starostka

obce pí. Dana Bayerová.

2. Volba za

isovatele a ověřovatelů zá
Zapisovatel 5. zasedání ZO Volárna: návrh p. Radek Pelikán.

Hlasování: 7-0-0
0věřovatelé zápisu 5. zasedání ZO Volárna: návrh pi'. Gabriela
Hanková, p. Lukáš Lut'ha.

Hlasování: 7-0-0

3. Kontrola usnesení

Kontrola usnesení (04/2018) proběhla.
4. Plán údržbv vodohospodářského maietku na rok 2019:
Na základě uzavřené koncesni' smlouvy o provozování a údržby

vodohospodářského maj.etku na rok 2019 je předložen plán
údržby. Plán údržby provede Vodos, s.r.o.
Obsahem plánu je plán revize požárni'ch hydrantů, plán čištění
akumulačni'ch nádrží, plán preventivni'ch kontrol úniků na
vodovodních řádech, plán revize kanalizace, plán čištění kanalizace.
Hlasováni': 7-0-0

5. Schváleni' inventární komise:

Návrh na složení inventární komise. Předseda pí. Gabriela
Hanková, členové komise p. Lukáš Bálek a p. Lukáš Lut'ha.

Hlasování: 7-0-0

6. Veře

rávní smlouva TJ Sokol Volárna

ZO Volárna projednalo žádost TJ Sokola Volárna, z. s. o poskytnutí

dotace na provoz fotbalového klubu.
Hlasování: 7-0-0

7. Seznámení s auditem:
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Volárna byly zjištěny

následuj.ící chyby a nedostatky -porušeny dále uvedené předpisy:

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů , ve zněni' pozdějších předpisů, § 4 odst. 4, 5 ,.---

1) Zastupitelstvem obce byl chybně schválen sestavený rozpočet
na rok 2018 jako "vyrovnaný'', ačkoli schválený rozpočet byl
sestaven a přenesen do Výkazu pro plnění rozpočtu FIN 2-12M

jako přebytkový. Bude napraveno schválením rozpočtu na rok
2019.
2) ČÚS č. 701 bod 6.2 a 6.3., nebot': Obec neúčtovala o předpisu

mezd v okamžiku vzniku účetního

případu , ale opožděně,

nebot' ve výkazu Rozvaha za období 8/2018 je na účtu 331-

Zaměstnanci vykázán ve sloupci za běžné období záporný
zůstatek ve výši 88.206,-. Napraveno dokladem č. 500008.

8. Dohoda o

rovedení
Dle zákona 128/2000 § 84 odst. 2 písmeno p. Zákon o obcích
zastupitelstvo projednalo DPP na zaměstnance p. Aleše Hanka a p.
Gabrielu Hankovou, jelikož jsou od 5.11.2018 zastupitelé obce. DPP

j.e vytvořena na pomocné a úklidové práce pro obec Volárna.
Hlasování: 7-0-0

9. Schválení

odnikatelského záměru dodatku ke smlouvě o ná mu neb

Prostor:

ZO schvaluje podnikatelský záměr dodatku o nájmu nebytových
prostor na dobu neurčitou od 1.12.2018.
Nájemce pí. Páchová bude za nájemné platit měsíčně 1.600,--Kč.
Hlasováni': 7-0-0

10. Roz

očtové o atření č.
Rozpočtové opatření č. (05/2018) bylo schváleno.
Hlasováni': 7-0-0

11. Ostatni' změna

racovní dob

na OU:

Změna pracovní doby na OU bude středa od 7:00 hodin
do 15:00 hodin. Ostatní úřední dny zůstávají stej.né.
12. Diskuse:

-paní Prchalová: zápisy ze zasedání na stránkách obce.
-p. Mácha: zveřejněni' volebního programu.

-sl. Lut'hová nové světla k novým parcelám u Váhy.

14. Závěr:

Starostka obce Volárna paní Bayerová poděkovala zastupitelům a
občanům za účast a v 19:00 hod. ukončila zasedání zastupitelstva
obce Volárna.

USNESENl' ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VOLÁRNA

Č.5 ZE DNE 19.11. 2018

1. ZO Volárna schvaluje na základě uzavřené koncesní smlouvy o

provozování a údržby vodohospodářského majetkuj*na rok 2019

př#žĚQ plán údržby. Plán údržby provede Vodos, s.r.o.
Obsahem plánu j.e plán revize požárních hydrantů, plán čištění

akumulačních nádrží, plán preventivních kontroly úniků na vodovodních
řádech, plán revize kanalizace, plán čištění kanalizace.

2. ZO Volárna schvaluje složení inventární komise. Předseda pí.Gabriela
Hanková, členi komise p. Lukáš Bálek a p. Lukáš Lut'ha.

3. ZO Volárna schvaluje žádost TJ Sokola Volárna, z. s. o poskytnutí dotace

na provoz fotbalového klubu.
4. ZO Volárna schvaluje dle zákona 128/2000 § 84 odst. 2 písmeno p. Zákon
o obcích DPP na zaměstnance p. Aleše Hanka a p.Gabrielu Hankovou,

jelikož jsou od 5.11.2018 zastupitelé obce. DPP je na pomocné a úklidové

práce pro obec Volárna.
5. ZO Volárna schvaluje podnikatelský záměr dodatku o pronájmu

nebytových prostor na dobu neurčitou od 1.12.2018.
Nájemce pí. Páchová bude za nájemné platit měsíčně 1.600,--Kč.
6. ZO Volárna schvaluj.e rozpočtové opatřeni' č. (05/2018)

