
zÁpls

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného 19.12. 2019 v zasedací
místnosti Obecního úřadu ve Volárně

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

p.  Bálek.

PROGRAM
1.       Zahájení

2.      Volba zapisovatelea ověřovatele zápisu
3.       Kontrola usneseni'(07/2019)
4.       Schválenídodatku smlouvysAVE Kolín s.r.o.  na rok2020
5.      Cenavodnéhoastočného na rok2020
6.       Schváleníobecně závaznévyhláškyobcevolárna č.1/2019 o

místních poplatci'ch za shromažd'ování odpadu
7.       Schválení obecně závazné vyhlášky obce volárna č. 2/2019 o

místním poplatku ze psů
8.       Žádost o při'spěvek na provoz denni'ho stacionáře Handicap centra

Srdce, o. p, s  Chotěšice  na rok 2020
9.       Navýšeni' odměn neuvolněným členům zastupitelstva, nařízeni'

vlády ČR č.318/2017 Sb.
10.      Střednědobývýhled na rok2020
11.       Návrhrozpočtunarok2020
12.       Rozpočtové  opatření  č. (08/2019)
13.      Ostatní
14.       Diskuse
15.      Závěr

8. zasedání Zastupitelstva obce Volárna zaháj.ila a řídila starostka
obce pí. Dana Bayerová.

1. Zaháiení:



2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:

Zapisovatel 8. zasedání ZO Volárna: návrh  p.  Radek Pelikán.

Hlasování: 7-0-0

0věřovatelé zápisu 8. zasedání  ZO  Volárna: návrh pi'. Gabriela

Hanková,  p.  Lukáš  Bálek

Hlasování: 7-0-0

3.  Kontrola usnesení (07/2019):

Kontrola usnesení (07/2019) proběhla.

4. Schválení dodatku smlouw s AVE Kolín s.r.o. na rok 2020:
Předmětem dodatku č. DS/014/05030871/22500777/001/11  ke
Smlouvě č. S/05030536/22500777/001/11 o sběru, přepravě o
odstraňování odpadu j.e závazek zhotovitele provádět svoz
separovaných odpadů a jejich využití nebo odstranění 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 objednavatele platit zhotoviteli za

plnění dle Smlouvy cenu plnění.
Hlasování: 7-0-0

5. Cena vodného a stočného na rok 2020:
Od 1. ledna 2020 bude dodávána pitná voda za cenu vodného ve
výši 69,89 Kč/m3 včetně DPH a  poskytována služba čištěni'
odpadních vod za cenu stočného ve výši 51,55 Kč/m3 včetně DPH.
Cena vodného i stočného bude účtována j.ednosložkové formě.
Hlasování: 7-0-0

6. Schváleni' Obecně závazné whláškv obce Volárna č.1/2019 o místních
poplatcích za shromažďování odpadu:

Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místních poplatku za provoz
systému  shromažďování , sběru, přeprav, tříděni' , využi'vání  a
odstraňováni' komunálních odpadů. Obec Volárna vydává vyhlášku
na základě paragrafu 14 zákona č. 565/1990  Sb. ,  o  místních

poplatci'ch ve znění pozdějších předpisů a v souladu s paragrafem
10 písm. d) a paragrafem 84 odst. 2 písm. h) zákona o obci'ch. Na
rok 2020 j.e stanoven poplatek 550,--Kč na osobu za netříděný
komunální odpad. Tímto se ruší obecně závazná vyhláška 1/2016



komunální odpad. Tímto se  ruši' obecně závazná  vyhláška  1/2016

ze dne 6. 4.  2016.

Hlasování:  7-0-0

7. Schválení Obecně závazné whláškv obce Volárna č.  2/2019 o místním

poplatku ze  psů:
Obecně závazná vyhláška č.  2/2019 o místním  poplatku ze  psů.

Obec Volárna vydává vyhlášku  podle  paragrafu  14 zákona  č.

565/1990 Sb. , o místních   poplatcích, ve znění pozdějších

předpisů, a v souladu  s paragrafem  10 písm. d) a  paragrafem 84
odst.  2  písm.  h) zákona č.128/2000 Sb. , o obci'ch. Obec Volárna

stanovuje sazbu  poplatku za  kalendářní rok 2020 za  prvního psa

100,--Kč ,  za  druhého a  každého dalšího  psa téhož držitele  100,--Kč.

Hlasování:  7-0-0

8. Žádost o ěvek na rovoz denni'ho stacionáře  Handica centra  Srdce

p. s   Chotěšice   na  rok 2020:
Žádost o příspěvek na provoz denni'ho stacionáře Handicap centra
Srdce, o.  p. s  v Chotěšicích  pro občana z Volárny č.p.12  Matěje

Vršovského.  Finančni' podpora je požadována  na částku  5 000Kč.

Hlasování:  7-0-0

_9_:  Navýšeni' odměn  neuvolněným členům  zastupitelstva,  nařízení vládv ČR
č.318/2017 Sb.:

Dle  nařízení vlády ČR č.  318/2017  Sb.  ,  se  od  1.1,  2020  navyšují

odměny v maximální výši  neuvolněným  členům  zastupitelstva.

Hlasování:  7-0-0

10. Střednědob hled  na  rok 2020:

Střednědobý výhled  na  rok 2020 byl schválen.

Hlasováni':  7-0-0

11.  Návrh  roz očtu  na  rok 2020:
Návrh  rozpočtu  byl schválen  po paragrafech.  Rozpočet bude

schodkový.  Na  krytí schváleného schodkového rozpočtu  na  rok
2020,  bude  použito naspořených  prostředků  z minulých  let.

Hlasování:  7-0-0



12. Rozpočtové  opatření  č. (08/2019):
Rozpočtové  opatřeni'  č. (08/2019) bylo schváleno.
Hlasování: 7-0-0

13. Ostatní:

14.  Diskuse:

15. Závěr:

-Výměna světel bude zpožděna na jarni' měsíce z důvodu

důkladného prostudování  žadatelů a   podání  odvoláni'  ve
výběrovém řízení.
-Silnice u domu č. p. 6 ,o její opravě se bude jednat v jarních

měsících po konzultaci s KSÚS Středočeského kraje.

-pí. Maláčková-poděkování OÚ Volárna za práci a kulturní vyžití

občanů.
-p. Jírovec-poděkování OÚ Volárna za pořádáni' vepřových hodů

v Obecní hospodě.

Starostka obce Volárna paní Bayerová poděkovala zastupitelům a
občanům za účast a v 19:15 hod.   ukončila  zasedání   zastupitelstva

obce Volárna.



USNESENÍ ZE ZASEDÁNí ZASTUPITELSTVA 0BCE VOLÁRNA
Č.8 ZE DNE   19.12. 2019

1.        ZO volárna schvaluje dodatek č. DS/014/05030871/22500777/001/11 ke
smlouvě č. S/014/05030871/22500777/001/11 o sběru, přepravě a
odstraňování odpadu dne 25.7.2011 s účinností od 1.8.2011 na dobu
neurčitou ( dále j.en „Smlouva''). Předmětem Smlouvy je závazek
zhotovitele provádět svoz separovaných odpadů a jejich využití nebo
odstranění v souladu s právními předpisy České republiky, dále

poskytovat odvoz nebezpečného a ostatního odpadu od obyvatel obce
stavebního odpadu a velkoobjemného odpadu a pronájem nádob na
separovaný odpad od fyzických osob s trvalým pobytem na území obce
Volárna. Dále pak závazek obj.ednavatele platit zhotoviteli za plnění dle
Smlouvy cenu plnění.

2.         ZOvolárnaschvalujeod l. ledna 2020cenu dodávané pitnévodyza cenu
vodného ve výši 69,89 Kč/m3 včetně DPH a poskytována služba čištěni'
odpadni'ch vod za cenu stočného ve výši 51,55 Kč/m3 včetně DPH. Cena
vodného i stočného bude účtována j.ednosložkové formě.

3.         ZOvolárna schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2019 o mi'stních

poplatku za provoz systému  shromažd'ování , sběru, přeprav, tříděni',
využívání a odstraňováni' komunálních odpadů. Obec Volárna vydává
vyhlášku na základě paragrafu 14 zákona č. 565/1990  Sb. , o místni'ch

poplatcích ve znění pozdějši'ch předpisů a v souladu s paragrafem 10
písm. d) a paragrafem 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích. Na rok 2020 je
stanoven poplatek 550,--Kč na osobu za netříděný komunálni' odpad.
Tímto se ruší obecně závazná vyhláška 1/2016 ze dne 6. 4. 2016.

4.         ZOvolárna schvalujeobecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o mi'stním

poplatku ze psů na základě paragrafu 14 zákona č. 565/1990 Sb. , o
mi'stních   poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s paragrafem 10 pi'sm. d) a paragrafem 84 odst. 2 pi'sm. h) zákona č.
128/2000 Sb. , o obcích. Na rok 2020 stanovuje Obec Volárna sazbu

poplatku  za prvni'ho psa 100,--Kč , za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 100,--Kč.



5.         ZOvolárna schvaluj.e  při'spěvek na provoz Denni'ho stacionáře Handicap
centra Srdce, o. p. s  v Chotěšicích pro občana z Volárny č.p.12 Matěje
Vršovského ve výši 5 000,--Kč.

6.         ZOvolárna schvaluj.edlenařízenívládyčRč. 318/2017Sb.,  žeseod
1.1.2020 navyšuji' odměny v maximální výši  neuvolněným členům

zastupitelstva.

7.         ZO volárna schvaluj.e střednědobý výhled na rok 2020.

8.         ZOvolárna schvaluj.e rozpočet na rok 2020 po paragrafech. Rozpočet
bude schodkový. Na krytí schváleného schodkového rozpočtu na rok
2020, bude použito naspořených prostředků z minulých let.

9.         ZOvolárna schvaluje rozpočtové opatřeni'  č. (08/2019).

©  Ob    VOLÁRNA

Ve Volárně,19.12. 2019

místostarosta obce:
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starostka obce: „ ....4
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