
zÁpls

z 1. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného 24. 2. 2020 v zasedací
místnosti Obecního úřadu ve Volárně

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

PROGRAM

1.       Zahájení
2.       Odloženi' bodu 4. Nařízeni'Obce volárna č.1/2020, kterým se

stanovuje cena nájemného z pozemků za hrobová místa.

3.       Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4.       Kontrola  usnesení (08/2019)
5.       Smlouva o kopání hrobů, stavbě a otevírání hrobek
6.       Nařízeníobcevolárna č. 2/2020, kterým se stanovují poplatkyza

služby

7.       Finančni' příspěvek na provoz Mysliveckého spolku Jestřabí Lhota

pro rok 2020
8.       Finanční příspěvek na  provoz MŠJestřabí Lhota  pro rok 2020
9.       Schválenídodatku sAVE  Kolín s.r.o.  na  svoz a  likvidaci  biologicky

rozložitelné složky komunálního odpadu
10.       Smlouva o závazku veřejné službyve vnitrostátní linkové osobní

dopravě pro rok 2020
11.       Oprava chybyv údajích  katastru nemovitostísp. zn. OR-51/2020-

204, hranice pozemků  par. č.1263 a  par. č. 270
12.       Zrušení kulturni' komise, rezignace na mandát zastupitele

13.       Rozpočtové  opatření  č.  (01/2020)
14.       Ostatní
15.       Diskuse

16.      Závěr

1. Zaháiení:

1.  zasedání  Zastupitelstva  obce  Volárna  zahájila  a  řídila  starostka
obce pí.  Dana  Bayerová.



2. Odložení bodu č.4 Nařízení Obce Volárna č.1 m se stanovu
cena na emného  z ozemků za hrobová místa.

ZO  Volárna  schvaluje  odložení  bodu  č.  4  Nařízení  Obce  Volárna  č.

1/2020,  který  se  stanovuje  cena  z pozemků  za  hrobová  místa  se
odkládá z důvodu  potřeby změření všech  hrobů v m2.

Hlasování: 6-0-0

3. Volba  za isovatele a ověřovatelů zá
Zapisovatel  1. zasedání ZO Volárna: návrh  p.  Radek Pelikán.

Hlasování: 6-0-0

0věřovatelé zápisu  1. zasedáni'  ZO  Volárna:  návrh  p. Aleš Hanek,

p.  Lukáš  Lut'ha

Hlasování: 6-0-0

4.  Kontrola  usneseni'

Kontrola usnesení (08/2019) proběhla.

5. Smlouva o ko ání hrobů stavbě a otevírání hrobek:
Dle  zákona  č.  256/2001  Sb.  o  pohřebnictví  a  o  změně  některých
zákonů,  j.sme   povinni  jako   provozovatel   pohřebiště   mít  smlouvu

s pohřební službou.  Pohřební služba Jeřábek, spol. s r.o.,  Kmochova
15,  Kolín  11,  lč:25694685  předložila  smlouvu.  Předmětem  smlouvy

jsou výkopové práce a práce související s pohřbením a exhumací.
Pohřební služba Jeřábek také doložila „Osvědčení o získání profesní
kvalifikace.

Hlasování: 6-0-0

6.  Nařízení Obce Volárna č. 2 m se stanovu za služb

Obec Volárna stanovuje poplatky za služby č. 2/2020
Hlasování: 6-0-0

7.  Finanční Dřísoěvek na  Drovoz Mvsliveckého sDolku Jestřabí Lhota pro rok

2020:
Myslivecký   spolek  Jestřabí   Lhota   požádal o finanční příspěvek na

provoz  spolku.  Příspěvek  2 000,--Kč   bude  použit  na  nákup  krmiva
pro zvěř, ochranu  zvěře,  nákup zvěře a  nákup materiálu  na  opravy
mysliveckých zařízení.

Hlasování: 6-0-0



8.  Finanční ěvek na rovoz MŠ Jestřabí Lhota ro rok 2020:
MŠ   Jestřabí   Lhota   požádala   dopisem   Obec   Volárna   o   finanční

příspěvek  na  žáky  předškolního  věku,   kteří  navštěvují  místní  MŠ
vJestřabí Lhotě. Z obcevolárna navštěvuje MŠJestřabí Lhota        12

dětí. Zastupitelstvo obce Volárna  se rozhodlo darovat obci Jestřabí
Lhota 2000,--Kč na jednoho žáka tj. celkem 24 000,-Kč.
Dle informace starosty p.  Nedbala  bude příspěvek použit na  běžný

provoz školky, tudíž z něj nebude primárně nakupováno. Jedná se o
neinvestiční příspěvek.

Hlasování: 6-0-0

9. Schválení dodatku  s AVE Kolín s.r.o.  na svoz a  likvidaici  bioloRickv rozložitelné

komunálního od
Pro rok 2020 se schvaluje Dodatek č.
DS/004/05030871/22500777/001/2014 na svoz a likvidaci
biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu,  na částku
525,--Kč bez DPH/1 nádoba/17 svozů/rok
Hlasování: 6-0-0

10. Smlouva o závazku veřeiné službv ve vnitrostátní linkové osobní doDravě

Dro rok 2020:
Účelem  této  smlouvy je  zabezpečení  ostatní dopravní  obslužnosti
dle   §   19c   zákona   č.   111/1994   Sb.   území   Středočeského   kraj.e
vnitrostátní   linkovou    osobní   dopravou   vroce   2020   vsouladu
s ustanovením § 19 zákona č.111/1994 Sb. v rámci závazku veřejné
služby     a     úprava     práv     a     povinností    vyplývajících     ztohoto
závazkového vztahu mezi objednavatelem a dopravcem.
Hlasování: 6m

11. ODrava chvby v údaiích katastru  nemovitostí sp. zn. OR-51/2020-204,
hranice  Dozemků  Dar.  č.1263 a  Darc. č.  270:

Na   žádost   pana   Vasyla    Pavvuka   došlo   kprošetření   správnosti

průběhu  hranice  mezi  pozemky č.  1263  a  parc.  č.  st.  270.  Všechny
podklady    kopravě    chyby   vúdaj.ích    katastru    nemovitostí   byly
doloženy.    Pan  Pavlyuk Vasyl  č.p.  51 je  majitelem  pozemku  par.  č.

398 v katastrálním území Volárna, dle neměřického záznamu č. 280.
Katastr   nemovitostí   udělá   opravu   chybného   zobrazení   hranice

parcely v katastrální mapě podle geometrického plánu z roku  1962
č. 578Ú5-204-920ú2.



Hlasování: 6-0-0

12. Zrušení kulturní komise, rezignace na  mandát zastuDitele:
Zastupitelka Obce Volárna sl.  Klára Janebová  podala dne 17.2.2020

podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí rezignaci  na  mandát zastupftele Obce Volárna.
ZO Volárna ruší kulturní komisi včetně dvou členů  kulturní komise.

Hlasování: 6m

13.  Rozoočtové  oDatření  č. (01/2020):
Rozpočtové opatření č. (01/2020) bylo schváleno.
Hlasování: 6"

14. Ostatní:

15.  Diskuse:

-Mostek k TPCA. ZOD Zálabí Ovčáry poskytne finanční při'spěvek ve

výši  100 000,--Kč  na  vybudování  nového  mostku  pro  zemědělskou
techniku v případě, že Obec Volárna bude úspěšná v podání dotace.

-Diskuse o změnu územního plánu obce neziskové organizaci

Ukrajinsko  Evropská  Perspektiva.  Změna  pozemku,  orná  půda  na
zónu  pro individuální rekreaci ve stávajících objektech.

-Chodníky v obci,  byla  podána  zadávací dokumentace  na  veřejnou

zakázku   malého   rozsahu.   Předmětem   zakázky  je   tvorba   PD   na
chodníky při  hlavni' silnici v obci Volárna

-  Obecní  studně  -  žádosti  o  povolení    k nakládáni'  s povrchovými

nebo   podzemními   vodami    byly   podány.    Ke    každé   studni    byl
vypracován hydrogeologický posudek.

-  Traktor  pro  potřeby  obce.  Jsou  rozeslané  poptávky  s cenovými

nabídkami na traktor, valník a mulčovač.

-  Mikroregion  Polabský  Luh.  V   zasedaci'  místnosti  OÚ  Volárna  se

23.4.2020 uskuteční seminář obcí ohledně řešeni' odpadů.

-pí. Tučková poděkování za pořádání ,,Masopustu"



-p.  Mácha, dotaz kdo píše obecní kroniku a dotaz na územní plán

obce.

Starostka obce Volárna paní Bayerová poděkovala zastupitelům a

občanům za  účast a v 19:45  hod   ukončila  zasedání   zastupitelstva

obce Volárna.

16. Závěr:



USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VOLÁRNA

Č.1 ZE DNE  24. 2. 2020

1.         ZO  volárna  schvaluje  odložení  bodu  Nařízení    obce  volárna  č.1/2020,

kterým   se   stanovuje   cena   nájemného   z pozemků   za   hrobová   místa
z důvodu  potřeby změření všech hrobů v m2.

2.         ZO volárna schvaluj.e smlouvu  firmy pohřebníslužba Jeřábek, spol.s.r. o,

Kmochova   15   Kolín   11  ,IČ:  25694685.  Smlouva  zahrnuje,   kopáni'  hrobů,

pohřbívání   lidských   pozůstatků   a   uložením   do   hrobu.   Dále   zhotovení,
otevi'rání  hrobek  a  pohřbívání  lidských  pozůstatků  do  hrobek,  provádění
exhumací po i  před uplynutím tlecí doby.

3.         ZO volárna schvaluje Nařízeníč. 2/2020, kterým se stanovují poplatky za
služby.

4.         ZO  volárna    schvaluje    Mysliveckému    spolku    Jestřabí    Lhota  finanční

příspěvek  na  provoz  spolku  včástce    2 000,--Kč.  Tento  příspěvek    bude
použit  na  nákup  krmiva  pro  zvěř,  ochranu  zvěře,  nákup  zvěře  a  nákup
materiálu na opravy mysliveckých zařízení.

5.         ZO volárna schvaluje žádost o finanční příspěvek MŠJestřabí Lhota.Obec
Volárna    přispěje  na  žáky  předškolního  věku,  kteří  navštěvují  místní  MŠ

vJestřabí  Lhotě.  Zobce  Volárna   navštěvuje   MŠ  Jestřabi'  Lhota   12  dětí.

Zastupitelstvo obce Volárna se rozhodlo darovat obci Jestřabí Lhota 2000,-
Kč na jednoho žáka tj.. celkem 24 000,-Kč.
Dle informace starosty p. Nedbala bude příspěvek použit na  běžný provoz
školky, tudíž z něj  nebude  primárně  nakupováno. Jedná  se o  neinvestiční

příspěvek.

6. ZO Volárna  schvaluje  Dodatek č.  DS/004/05030871/22500777/001/2014
na svoz a  likvidaci  biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu.



7.         ZO volárna schvaluj.e smlouvu o zabezpečení ostatní dopravní obslužnosti
dle  §  19c zákona  č.  111/1994 Sb.  území Středočeského  kraje vnitrostátní
linkovou   osobní  dopravou   vroce   2020  vsouladu   s ustanovením   §   19
zákona  č.  111/1994  Sb.  v rámci  závazku  veřejné  služby  a  úprava  práv  a

povinností       vyplývajíci'ch        ztohoto        závazkového       vztahu        mezi
objednavatelem a dopravcem.

8.          ZO    Volárna    schvaluje    prošetření    správnosti    průběhu    hranice    mezi

pozemky parc. č.1263 a parc. č. st. 270.  Všechny podklady k opravě chyby
v údaj.i'ch  katastru  nemovitostí byly doloženy.  Pan  Pavlyuk Vasyl č.p.  51 je
maj.itelem    pozemku    par.    č.    398   vkatastrálním    území   Volárna,    dle
neměřického záznamu č. 280. Katastr nemovitostí udělá opravu chybného
zobrazení hranice  parcely v katastrální mapě  podle geometrického  plánu
z roku  1962 č. 578-05-204-920-62.

9.          ZOvolárna schvaluje zrušení kulturníkomise včetně dvou členů kulturnj

komise.

10.      ZO volárna schvalui.e rozpočtové opatření č. (01/2020)

Ve Volárně, 24. 2. 2020

mi'stosta rosta obce:

Ověřovatelé:

©  Ob    VOLÁRNA

......             starostka obce:

€.-)-`:..                             ,


