zÁpls
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného 28.1. 2019 v zasedaci'

mi'stnosti Obecního úřadu ve Volárně

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

Janebová

PROGRAM
1.

Zaháj.ení

2.

Odloženi'dodatku smlouvysAVEs.r.o. na rok2019

3.

Smlouva o závazku veřej.né službyvevnitrostátní linkové osobni'

dopravě na rok 2019
4.

Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

5.

Kontrola usneseni'(06/2018)

6.

Schválení podnikatelského záměru a smlouvyo nájmu nebytových

prostor
7.

Schválenívnitřnísměrnice č.1/2019 „Poskytovánía účtováni'
cestovních náhrad``

8.

Schválenívnitřnísměrnice č. 2/2019 ,,Spisovýa skartační řád``

9.

Schválení nového řádu veřejného pohřebiště obcevolárna

10.

Prodej. části pozemku 49m2 p.č.1161/11

11.

Napojeni' kanalizace, nepropustnostjímek dle čsN 730905

12.

Rozpočtové opatřeni' č. (01/2019)

13.

Ostatní

14.

Diskuse

15.

Závěr

1. Zaháiení:

1. zasedání Zastupitelstva obce Volárna zahájila a řídila starostka

obce pí. Dana Bayerová.

2. Odložení dodatku smlouv s AVE s.r.o. na rok 2019:
ZO Volárna schvaluje odložení dodatku s AVE s.r.o. Kolín z důvodu

předloženi' nové smlouvy o separovaných odpadech
Hlasování: 7-0-0.

3. Smlouva o závazku veřeiné službv ve vnitrostátní linkové osobní dopravě na
rok 2019:
ZO Volárna schvaluje vložení mimořádného bodu programu o
službě vnitrostátní linkové osobni' dopravě.
Hlasování: 7-0-0

Účelem této smlouvy je zabezpečení ostatní dopravní obslužnosti
dle § 19c zákona č.111/1994 Sb. území Středočeského kraj.e

vnitrostátní linkovou osobní dopravou v roce 2019 v souladu
s ustanovením § 19 zákona č.111/1994 Sb. v rámci závazku
veřejné služby a úprava práv a povinností vyplývajících ze

závazkového vztahu mezi objednavatelem a dopravcem.
Hlasování: 7-0-0

4L:___Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu;_

Zapisovatel 1. zasedání ZO Volárna: návrh p. Radek Pelikán.
Hlasováni': 7-0-0

0věřovatelé zápisu 1. zasedání ZO Volárna: návrh pí. Klára
Janebová, p. Aleš Hanek.

Hlasování: 7-0-0

5. Kontrola usneseni

Kontrola usnesení (06/2018) proběhla.

6. Schválení

odnikatelského záměru a smlouv

mu neb

rostor:

ZO Volárna schvaluje podnikatelský záměr dodatku o nájmu

nebytových prostor na dobu neurčitou od 1.2.2019. Nájemce
pí. Drahovzalová bude za nájemné platit čtvrtletně 1.950,--Kč.
Hlasování: 7-0-0
7. Schválení vnitřní směrnice č.1

tování a účtování cestovních

náhrad``:

Směrnice zahrnuje náležitosti cestovních příkazů a cestovních
náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách a řídí se

§ 156 až § 189 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce ve znění
pozdějších změn a doplňků. Zastupitelstvo obce pověřuje

výkonem pracovní cesty starostu obce, místostarostu a ostatní
členy zastupitelstva obce a zároveň jim poskytuje i cestovní

náhrady. Směrnice v celém znění bude zveřej.něna na webových
stránkách obce.
Hlasování: 7-0-0

8. Schválení vnitřní směrnice č. 2/2019 „Spisový a skartační řád'':

Obsahem směrnice j.e evidence dokumentů, vyřizování,
podepisování dokumentů, odesílání, ukládání a vyřazování

dokumentů. Směrnice v celém znění bude zveřejněna na webových
stránkách obce.
Hlasování: 7-0-0

9. Schválení nového řádu veřeiného pohřebiště obce Volárna:

ZO Volárna schvaluje jako provozovatel veřejného pohřebiště

podle §16 odst.1 zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně
některých zákonů, změnu Řádu veřejného pohřebiště obce
Volárna ve smyslu § 102, odst. 3 zákona č.128/200 Sb. o obcích.

Řád v celém svém znění bude zveřejněn na webových stránkách
obce.
Hlasování: 7-0-0

10. Prodei části pozemku 49m2 p. č.1161/11:

ZO Volárna schvaluje dělení pozemku obce Volárna p. č.1161/11 a

následně souhlasí s prodej.em vzniklého pozemku p. č.1162/32
(tj: 87m2) p. Macháčkovi č.p.6. Zároveň schvaluj.e koupi části

rozděleného pozemku p.č. 63 p. Macháčka, a to pozemek
P. č.1298 (tj.38 m2)

Na tento prodej. bude sepsána ,,Směnná smlouva" s doplatkem na
rozdi'lné m2 , (tj.: 49 m2) za cenu 30,-Kč/m2 , tento doplatek p.
Macháček , č.p. 6 zaplatí obci Volárna v celkové výši 1470,-Kč.
Hlasování: 7-0-0

11. Napoiení kanalizace, nepropustnost iímek dle ČSN 730905:

ZO Volárna schvaluj.e, že občané co nejsou stále připojeni na
kanalizaci a nemohou se napojit na obecní kanalizaci z důvodu, že
neexistuj.e technické řešení napoj.eni', musí doložit do 30.6.2019

doklad o nepropustnosti j.ímky, tj. že septik musí odpovídat ČSN

730905, dle § 18, odst. 3. zákona č. 274/2001. o Vodovodech a
kanalizací. Tento doklad vlastník nemovitosti předá na OÚ.
Hlasování: 7-0-0

12. Rozpočtové opatření č. (01/2019):

Rozpočtové opatřeni' č.(01/2019) bylo schváleno.
Hlasováni': 7-0-0

13. Ostatní:

-Park u vánočního stromu projde důkladnou revitalizaci', která

bude zaměřena na bezpečnostní řez starých větvi' a nemocných
stromů, které se po revizi budou smět vykácet. Dále bude
vypracována studie parku a evidence stromů.
-V obci budou rozmístěny dva nové odpadkové koše na psí

exkrementy se zásobníkem na sáčky.

-V prostorech vestibulu OÚ je nově umístěn kontej.ner na použitý
malý elektroodpad.
-

Zastupitel obcevolárna absolvuje školení pro nakládánía

používání přípravků na ochranu rostlin.

-Mimořádná finanční splátka z úvěru byla zaplacena v KB.
-Ořechová alej byla vyřezána a očištěna od náletu.
- Na obecním rozhlasu proběhl technický průzkum na rozšířeni'

rozhlasových hnízd. Bude vypracována cenová nabídka.
-Pro spolky co dostávají finanční dary od OÚ budou vyhlášeny

brigády k zvelebení obce.

14. Diskuse:

-pí. Macháčková možnost opravit zvoničku na návsi v parku.
-p. Mácha co obsahuj.e nový Řád veřej.ného pohřebiště,

rekonstrukce chodníků, možnost vybudovat v obci mateřskou
školku.

-p. Svoboda obnova staré cesty na pozemku p.č.1162 u ČOV.

15. Závěr:

Starostka obce Volárna paní Bayerová poděkovala zastupitelům a
občanům za účast a v 19:30 hodin ukončila
zastupitelstva obce Volárna.

zasedáni'

USNESENÍ ZE ZASEDÁNí ZASTUPITELSTVA OBCE VOLÁRNA

Č.1 ZE DNE 28.1. 2019

1. ZO Volárna schvaluj.e odložení dodatku s AVE s.r.o. Kolín z důvodu

předložení nové smlouvy o separovaných odpadech.
2.

ZO Volárna schvaluje smlouvu o zabezpečení ostatni' dopravní obslužnosti

dle § 19c zákona č.111/1994 Sb. území Středočeského kraje vnitrostátní

linkovou osobní dopravou v roce 2019 v souladu s ustanovením § 19 zákona č.
111/1994 Sb. v rámci závazku veřej.né služby a úprava práv a povinnosti'

vyplývaj.ících ze závazkového vztahu mezi objednavatelem a dopravcem.
3. ZO Volárna schvaluje podnikatelský záměr dodatku o nájmu nebytových
prostor na dobu neurčitou od 1.2.2019. Nájemce pí. Drahovzalová bude za
nájemné platit čtvrtletně 1.950,--Kč.
4. ZO Volárna schvaluje směrnici, která zahrnuje náležitosti cestovních příkazů
a cestovních náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách a ří`dí se

§ 156 až § 189 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce ve znění pozděj.ších změn

a doplňků. Zastupitelstvo obce pověřuje výkonem pracovni' cesty starostu obce,
mi'stostarostu a ostatní členy zastupitelstva obce a zároveň jim poskytuje i

cestovní náhrady. Směrnice v celém znění bude zveřejněna na webových
stránkách obce.
5.

ZO Volárna schvaluj.e směrnici o evidenci dokumentů, vyřizování,

podepisování dokumentů, odesílání, ukládání a vyřazování dokumentů.
Směrnice v celém znění bude zveřejněna na webových stránkách obce.
6. ZO Volárna schvaluje j.ako provozovatel veřej.ného pohřebiště podle §16

odst.1 zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
změnu Řádu veřejného pohřebiště obce Volárna ve smyslu § 102, odst, 3

zákona č.128/200 Sb. o obcích. Řád v celém svém zněni` bude zveřejněn na

webových stránkách obce.
7. ZO Volárna schvaluje děleni' pozemku obce Volárna p. č.1161/11 a následně
souhlasí s prodejem vzniklého pozemku p. č.1162/32

(tj: 87m2) p. Macháčkovi

č.p.6. Zároveň schvaluje koupi části rozděleného pozemku p.č. 63 p. Macháčka,
a to pozemek p. č.1298 (tj.38 m2). Děleni' pozemků proběhlo dle GP č. 242-

69/2018 ze dne 28.12.2018.

Na tento prodej bude sepsána „Směnná smlouva" s doplatkem na rozdi'lné m2,
(tj: 49 m2) za cenu 30,-Kč/m2, tento doplatek p. Macháček , č.p. 6 zaplatí obci
Volárna v celkové výši 1470,-Kč.

8. ZO Volárna schvaluje, že občané co nej.sou stále připoj.eni na kanalizaci a

nemohou se napojit na obecní kanalizaci z důvodu, že neexistuj.e technické
řešení napojení, musí doložit do 30.6.2019 doklad o nepropustnosti jímky, tj. že

septik musí odpovi'dat ČSN 730905, dle § 18, odst. 3. zákona č. 274/2001. o
Vodovodech a kanalizací. Tento doklad vlastni'k nemovitosti předá na OÚ.

Ve Volárně, 28.1.2019
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