
zÁpls

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Volárna,  konaného 9. 9.  2019 v zasedací
místnosti Obecního úřadu ve Volárně

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

sl. Janebová

PROGRAM

1.       Zahájení

2.       Volba zapisovatelea ověřovatele zápisu
3.       Kontrola  usnesení(05/2019)
4.       Plánfinancovánía obnovy2019-2028 provodovod a  kanalizaci

v obci Volárna

5.       Platba vodnéhoa stočného pro nemovitostbez domovnístudny
6.       Rozpočtové   opatření  č.  (06/2019)
7.       Ostatní
8.        Diskuse

9.      Závěr

1.  Zaháiení:

2. Volba  za

6.  zasedání Zastupitelstva  obce Volárna  zahájila  a  řídila  starostka

obce  pí.  Dana  Bayerová.

isovatele a ověřovatelů zá

Zapisovatel 6.  zasedání ZO Volárna:  návrh  p.  Radek Pelikán.

Hlasování: 7-0-0

0věřovatelé zápisu  6. zasedání  ZO  Volárna:  návrh  pí.  Hanková

sl. Janebová.

Hlasování: 7-0-0



3.  Kontrola usneseni

Kontrola  usnesení (05/2019)  proběhla.

fllán financování a obnovy 2019-2028 pro vodovod a  kanalizaci v _Q±±j
Volárna:

Dle zákona č.  274/2001 Sb. o vodovodech a  kanalizacích je obec

povinna  mít zpracovaný plán financování a  obnovy vodovodu  a
kanalizace a to nejméně na dobu deseti  kalendářních  let. Obsah

plánu financování obnovy vodovodů  a  kanalizací, včetně pravidel

pro jeho zpracování stanoví prováděcí právní předpis.
a) vymezení infrastrukturního majetku
b) vyhodnocení stavu  majetku vyjádřené v % opotřebení
c) uvedení teoretické doby akumulace finančních  prostředků
d) roční potřeba finančních  prostředků a její krytí

e) doklady o čerpání vytvořených finančních   prostředků

( včetně faktur)
Hlasování:  7-0-0

stočnéhoPlatba vodného a ro nemovitost bez domovní studn

Nemovitost, která nemá  na svém  pozemku domovní studnu,  není

vlastníkem studny a  nemá žádný j.iný zdroj vody,  může platit stočné

podle vodoměru. (tj. kolik množství odebrané vody, tolik množství
stočného)
Hlasování:  7-0-0

±±LR_9zpočtové  opatření  č. (06/20|9|i
Rozpočtové opatření č. 6/2019  bylo schváleno.
Hlasování:  7-0-0

7. Ostatní:

8.  Diskuse:

-   lnformace o instalaci dopravního značení na  mostku  směr TPCA,

na základě stanovení Odboru dopravy Kolín a  Dopravní inspektorát

Kolín.

-Poptávka  na  nový vánoční strom.  Nejlépe hodnocený strom

z hlediska  údržby a vzrůstu  byl doporučen strom cedr.

-pí.  Macháčková zakázat silvestrovské ohňostroje v obci
-pí. V.  Pelikánová  poděkování za výlet do Kyjova

-pí. Švandová dotaz na  rozvod  plynu v obci



-p. Vondráček dotaz na vývoj stavby řadových domů v obci
-p.  Mácha dotaz na  počet napojených občanů  na  kanalizaci a jaká

je    dotační  rozpracovanost výstavby nových chodníků

Starostka obce Volárna paní Dana  Bayerová poděkovala
zastupitelům a občanům za  účast a v 19:15   hodin   ukončila

zasedání  zastupitelstva obce Volárna.

9. Závěr:



USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VOLÁRNA

Č.6 ZE DNE  9. 9. 2019

1.         ZOvolárna schvaluje plánfinancovánídlezákona č. 274/2001Sb. o
vodovodech a kanalizacích. Obec j.e povinná mi't zpracovaný plán
na financováni' a obnovu vodovodu a kanalizace a to nejméně na
dobu deseti kalendářních let. Obsahem plánu je financování
obnovy vodovodů a kanalizací, včetně pravidel pro jeho zpracování
se stanovi' prováděcí právní předpis.
a) vymezení infrastrukturni'ho majetku
b) vyhodnoceni' stavu maj.etku vyjádřené v °/o opotřebení
c) uvedení teoretické doby akumulace finančních prostředků
d) roční potřeba finančních prostředků a jej.í krytí
e) doklady o čerpání vytvořených finančních   prostředků

( včetně faktur)

2.         ZO volárna schvaluje u nemovitosti, která nemá na svém pozemku
domovni' studnu, není vlastníkem studny a  nemá žádný jiný zdroj
vody, může platit stočné podle vodoměru. (tj. kolik množství
odebrané vody, tolik množství stočného)

3.         ZOvolárna schvaluj.e Rozpočtové opatřeníč. 6/2019.

Ve Volárně, 9.9. 2019

místostarosta ob

Ověřovatelé:

#==.=`     starostka obce: ......... 4


