zÁpls
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného 20.12. 2018 v zasedaci'

mi'stnosti Obecního úřadu ve Volárně

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

Janebová

PROGRAM
1.

Zahájení

2.

Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3.

Kontrola usneseni'(05/2018)

4.

Navýšeníodměn nařízeni'vlády čR č. 318/2017 Sb. neuvolněným

členům zastupitelstva

5.
6.

Vnitřnísměrnice č.12018-pronáj.em mi'stnostív budově oú
(nahrazuje vnitřni' směrnici č.1/2012)
Vnitřnísměrnice č. 2/2018-Významné životni'události občanů obce

Volárna

7.

MimořádnásplátkaúvěruvKBvroce2019

8.

Schválenínavýšeníčástky DPp na pomocnéa úklidové prácevobci
Volárna

9.

Schváleni' poplatků za odvoz odpadů a poplatkyze psů

10.

Finančni' příspěvek Mysliveckému spolku Jestřabí Lhota

11.

Odpisovýplánna rok2019

12.

Střednědobývýhled na rok2019

13.

Návrh rozpočtuna rok2019

14.

Rozpočtové opatřeni' č. (06/2018)

15.

Ostatní, oprava podlahyvbudověoú

16.

Diskuse

17.

Závěr

1. Zaháiení:

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

obce pi'. Dana Bayerová.

2. Schválení mimořádného bodu dodatku smlouw s AVE s.r.o. na rok 2019:
ZO Volárna schvaluje vložení mimořádného bodu smlouvy s AVE
s.r.o. Kolín o odpadech.

Hlasování: 7-0-0

Předmětem Dodatku č, DS/012/05030871/22500777/001/11 ke
Smlouvě č. S/05030536/22500777/001/11 j.e závazek zhotovitele
provádět svoz separovaných odpadů a jejich využití nebo
odstraněni' v souladu s právními předpisy České republiky, dále

poskytovat odvoz nebezpečného a ostatního odpadu od obyvatel
obce stavebního odpadu a velkoobjemného odpadu a pronáj.em
nádob na separovaný odpad od fyzických osob s trvalým pobytem
na území obce Volárna. Dále pak závazek objednatele platit
zhotoviteli za plnění dle Smlouvy cenu plnění.
Hlasování: 7-0-0

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Zapisovatel 6. zasedání ZO Volárna: návrh p. Radek Pelikán.

Hlasování: 7-0-0
0věřovatelé zápisu 6. zasedání ZO Volárna: návrh p. Aleš Hanek, p.
Lukáš Bálek.

Hlasování: 7-0-0

4. Kontrola usnesení (05/2018):

Kontrola usnesení (05/2018) proběhla
5. Navýšení odměn nařízení vládv ČR č. 318/2017 Sb. neuvolněným členům
zastupitelstva:
Dle nařízení vlády ČR č. 318/2017 Sb. se od 1.1.2019 navyšují

odměny v maximální výši neuvolněným členům zastupitelstva.
Hlasování: 7-0-0

6. Vnitřní směrnice č.12018-pronáiem místností v budově OU (nahrazuie
vnitřní směrnici č.1/2012):

Vnitřní směrnice bude sloužit k pronájmu místností v budově OÚ
ve Volárně č,p.137.Cena pronájmu v letních měsících v zasedacích
místnostech č.1, činí 300,-Kč/den a č. 2, činí 150,-Kč/ den. Zimní

obdobi' č.1, činí 500,-Kč/den a č. 2, činí 300,-Kč/den.
Hlasování: 7-0-0

7. Vnitřní směrnice č. 2/2018-Významné životni' události občanů obce Volárna:

Obec Volárna vydává vnitřní směrnici, kterou stanovuje a schvaluj.e

oceňování významných životních událostí občanů obce Volárna.

Výročí dosažení věku 70 let, 80 let a poté každého roku života.
Další významnou událostí je vítání občánků.
Hlasování: 710-0

8. Mimořádná splátka úvěru v KB v roce 2019:

ZO Volárna schvaluje mimořádnou finanční splátku úvěru

1000 000,-Kč v Komerční bance.

Číslo úvěrového účtu j.e 35-1443051557/0100.
Hlasování: 7-0-0

9. Schválení navýšení částkv DPP na pomocné a úklidové práce v obci Volárna:
ZO Volárna navrhuje navýšení mzdy na DPP na pomocné a úklidové

a pomocné práce v obci Volárna pro p. A. Hanka a pí. G. Hankovou
Hlasování: 7-0-0

10. Schválení Doplatků za odvoz odDadů a Doplatkv ze psů:

ZO Volárna schvaluje na rok 2019 poplatky za svoz komunálního

odpadu a 810 odpadu a poplatky za psa ve stejné výši podle
Obecně závazné přihlášky obce Volárna č.1/2016.
Popelnice 550,-Kč, pes 100,-Kč, 810 popelnice 300,-Kč.
Hlasování: 7-0-0

11. Finanční příspěvek Mvsliveckému spolku Jestřabí Lhota:

ZO Volárna schvaluje finanční příspěvek 3 000,-Kč Mysliveckému

spolku Jestřabi' Lhota na nákup krmiva pro zvěř, nákup zvěře na

zazvěření honitby, nákup materiálu na opravu mysliveckého
zařízení.

12. Odpisový plán na rok 2019:
Odpisový plán na rok 2019 byl schválen.
Hlasování: 7-0-0

13. Střednědobý výhled na rok 2019:
Střednědobý výhled na rok 2019 byl schválen.
Hlasování: 7-0-0

14. Návrh roz očtu na rok 2019:

Návrh rozpočtu byl schválen po paragrafech. Rozpočet bude

schodkový.
Hlasování: 7-010

15. Rozpočtové opatření č. (06/2018):

Rozpočtové opatření č. (06/2018) bylo schváleno.
Hlasování: 7-0-0

16. Ostatní, oprava podlahv v budově OU:
-V zasedaci' místnosti bude v jarních měsících opravena podlaha a
výměna skříní.

-Sběrný dvůr bude otevřen vždy první sobotu v měsi'ci od 9:0011:00 hodin.
-Telefoní budka u prodejny bude z malého vytížení zrušena.

-Starostkou obce byl představen volební plán zastupitelstva obce
Volárna.

-Od února či března se budou občanům vydávat žluté popelnice na
tříděni' plastu. Tyto popelnice se vydají na obecním úřadu do

každého domu. Objem popelnice je 240 litrů. Velké kontej.nery na
plast budou zrušeny.

-Od 1.1.2019 bude paní lrena Dohaničová vykonávat práci
uklízečky obecního úřadu.
-Jsou vypláceny„ účelové dotace" za včasné napojení na kanalizaci.

-Budou vypracovány cenové nabi'dky na výměnu podlahy
v zasedací místnosti, kuchyni a chodbě.

17. Diskuse:

-pí. Svobodová možnost při přidělení dotace na chodni'ky

vybudovat v prostoru zeleně před domy parkovací místa pro
osobní automobily.
-pí. Švandová dotaz na pozemek k p.č.1294 v obci Volárna. Tento
pozemek je nyni' v řízeni' notáře.

18. Závěr:

Starostka obce Volárna pani' Bayerová poděkovala zastupitelům a
občanům za účast a v 18:30 hodin ukončila zasedání

zastupitelstva obce Volárna.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VOLÁRNA

Č.6 ZE DNE 20.12. 2018
1. ZO Volárna schvaluj.e Dodatek č. DS/012/05030871/22500777/001/11 ke

smlouvě č. S/05030536/22500777/001/11. Předmětem smlouvy je závazek
zhotovitele provádět svoz separovaných odpadů a j.ejich využití nebo
odstraněni' v souladu s právními předpisy České republiky, dále poskytovat

odvoz nebezpečného a ostatního odpadu od obyvatel obce stavebního
odpadu a velkoobjemného odpadu a pronáj.em nádob na separovaný
odpad od fyzických osob s trvalým pobytem na území obce Volárna. Dále
pak závazek objednatele platit zhotoviteli za plnění dle Smlouvy cenu
plněn,,.

2. ZO Volárna schvaluje dle nařízení vlády ČR č. 318/2017 Sb. se od 1.1.2019

navyšují odměny neuvolněným členům zastupitelstva.
3. ZO Volárna schvaluje vnitřni' směrnici č.1/2018, která bude sloužit

k pronáj.mu místností v budově OÚ ve Volárně č.p.137.Cena pronájmu
v letních měsících v zasedaci'ch místnostech č.1, činí 300,-Kč/den a č. 2, činí
150,-Kč/ den. Zimní období č.1, činí 500,-Kč/den a č. 2, činí 300,-Kč/den.

4. ZO Volárna schvaluj.e vnitřní směrnici č. 2/2018 o oceňování významných

životních událostech občanů obce Volárna. Výročí dosažení věku 70 let, 80
let a poté každého roku života. Dalši' významnou události j.e vítání občánků.

5. ZO Volárna schvaluj.e mimořádnou finanční splátku 1000 000,-Kč

v Komerční bance. Číslo úvěrového účtu je 35-1443051557/0100.
6. ZO Volárna schvaluj.e navýšení mzdy DPP na pomocné a úklidové práce

v obci Volárna,

7. ZO Volárna ponechává na rok 2019 poplatky ve stejné výši podle Obecně
závazné vyhlášky obce Volárna č.1/2016. Komunální odpad 550,-Kč, pes
100,-Kč, 810 popelnice 300,-Kč.

8. ZO Volárna schvaluje finanční při'spěvek 3 000,-Kč Mysliveckému spolku

Jestřabí Lhota na nákup krmiva pro zvěř, nákup zvěře na zazvěření honitby,
nákup materiálu na opravu mysliveckého zařízeni'.

9. ZO Volárna schvaluje odpisový plán na rok 2019.

10. ZO Volárna schvaluje střednědobý výhled na rok 2019.

11. ZO Volárna schvaluj.e návrh rozpočtu na rok 2019 po paragrafech jako

schodkový.
12. ZO Volárna schvaluje rozpočtové opatřeni' č. (06/2018)

Ve Volárně, 20.12.2018
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