
 

ZÁPIS 

z 3. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného 8. 6. 2020 v zasedací 
místnosti Obecního úřadu ve Volárně 

 

Přítomni: pí. Bayerová, p. Pelikán, pí. Hanková, p. Hanek, p. Luťha, p. Bálek. 

 

PROGRAM 
1. Zahájení  
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
3. Kontrola usnesení (02/2020) 
4. Ceník za nájem a hřbitovní služby obce Volárna v roce 2020 
5. Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě nájmu nebytových prostor 

Obecní hospoda, p. Šmejkal 
6. Pověření k provedení výběrového řízení na nový územní plán obce 

Volárna 
7. Pověření ke spolupráci s pořizovatelem a podání žádosti o pořízení 

nového územního plánu obce Volárna 
8. Výběr dodavatele oken Obecní hospoda 
9. Rozpočtové  opatření  č. (03/2020) 

10. Ostatní 
11. Diskuse 
12. Závěr 

 

 

1. Zahájení: 

3. zasedání Zastupitelstva obce Volárna zahájila a řídila starostka 
obce paní  Dana Bayerová. 

 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 

Zapisovatel 3. zasedání ZO Volárna: návrh p. Radek Pelikán. 

Hlasování: 6-0-0 

Ověřovatelé zápisu 3. zasedání  ZO  Volárna: návrh  pí. Hanková,  

p. Luťha 

Hlasování: 6-0-0 



 

 

3. Kontrola usnesení (02/2020): 
 Kontrola usnesení (02/2020) proběhla. 
 

4. Ceník za nájem a hřbitovní služby obce Volárna v roce 2020 
Ve smyslu paragrafu 10 zákona č. 526/1990 Sb. , o cenách , ve 
znění pozdějších předpisů se cena za nájem z pozemků pro 
hrobová místa a za služby související s nájmem hrobového místa na   
veřejném pohřebišti obce Volárna se skládá: 
Cena za nájem pozemku pro hrobová místa činí: 8,--Kč/m2/rok 
Cena za služby s nájmem spojených hrobového místa                    
činí: 21,38,--Kč/m2/rok  
Cena celkem za nájem z pozemků pro hrobová                             
místa je: 29,38,--Kč/m2/rok 

  Hlasování: 6-0-0 
 
5. Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě nájmu nebytových prostor Obecní 
hospoda, p. Šmejkal 

Dodatek se týká úlevy z povinnosti placení nájemného od 
14.3.2020 do 25.5.2020 z důvodů vyhlášení nouzového stavu v ČR , 
krizovými či mimořádnými opatřeními, které mají bránit šíření 
onemocnění  COVID-19. Celková úleva činí 21 250,-Kč. 
Hlasování: 6-0-0 
 

6. Pověření k provedení výběrového řízení na nový územní plán obce Volárna: 
ZO Volárna pověřuje starostku obce Volárna paní Danu Bayerovou 
k provedení výběrového řízení na nový územní plán obce  Volárna. 
Hlasování: 6-0-0 
 

7. Pověření ke spolupráci s pořizovatelem a podání žádosti o pořízení nového 
územního plánu obce Volárna: 

ZO Volárna pověřuje starostku obce paní Danu Bayerovou ke 
spolupráci s pořizovatelem a podání žádosti o pořízení nového 
územního plánu obce Volárna. 
Hlasování: 6-0-0 
 
 
 



8. Výběr dodavatele oken Obecní hospoda: 
Zastupitelstvo Obce Volárna rozhodlo o investici do Obecní 
hospody Volárna. Investice se bude  týkat výměny všech 
zbývajících oken v místnostech Obecní hospody. Na výměnu 
zbývajících oken byly poptány čtyři  firmy z okolí Kolína. V poměru 
kvalita, cena a dodavatel českých oken byla vybrána firma Stavona 
okna s.r.o. Kolín, která již v loňském roce prováděla montáž čtyř 
oken v Obecní hospodě. 
Hlasování: 6-0-0 
 

9. Rozpočtové  opatření  č. (03/2020): 
  Rozpočtové  opatření  č. (03/2020) bylo schváleno. 
  Hlasování: 6-0-0 
 

10. Ostatní: 
- Začátek druhé fáze prací na kanalizačních vpustí. 
 
- Oprava pomníků na hřbitově u autobusové zastávky a na polní 
cestě do Sán. 

 
 

11. Diskuse: 
- pí. Švandová dotaz na ucelení ÚP. 
 
- pí. Pelikánová jaký bude plán s vánočním stromem,který uschl. 

 

12. Závěr: 
Starostka obce Volárna paní Bayerová poděkovala zastupitelům a 
občanům za účast a v 18:45 hod  ukončila  zasedání   zastupitelstva 
obce Volárna. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VOLÁRNA                     

Č.3 ZE DNE  8. 6. 2020 

 

1. ZO Volárna schvaluje ve smyslu paragrafu 10 zákona č. 526/1990 Sb. , o 

 cenách , ve znění pozdějších předpisů, cena za nájem z pozemků pro 

 hrobová místa a za služby související s nájmem hrobového místa na   

 veřejném pohřebišti obce Volárna se skládá: 

Cena za nájem pozemku pro hrobová místa činí: 8,--Kč/m2/rok 
Cena za služby s nájmem spojených hrobového místa                              
činí: 21,38,--Kč/m2/rok  
Cena celkem za nájem z pozemků pro hrobová                                      
místa je: 29,38,--Kč/m2/rok 

 

2. ZO Volárna schvaluje dodatek č.2, ke smlouvě nájmu nebytových prostor 
Obecní hospoda, který se  týká úlevy z povinnosti placení nájemného od 
14.3.2020 do 25.5.2020 z důvodů vyhlášení nouzového stavu v ČR , 
krizovými či mimořádnými opatřeními, které mají bránit šíření 
onemocnění  COVID-19. Celková úleva činí 21 250,-Kč. 

 
3. ZO Volárna pověřuje starostku obce Volárna paní Danu Bayerovou 

k provedení výběrového řízení na nový územní plán obce  Volárna. 
 
4. ZO Volárna pověřuje starostku obce paní Danu Bayerovou ke spolupráci 

s pořizovatelem a podání žádosti o pořízení nového územního plánu obce 
Volárna. 

 
5. ZO Volárna schvaluje  investici do Obecní hospody Volárna. Investice se 
 bude se týkat výměny všech zbývajících oken v místnostech Obecní 
 hospody. Na výměnu zbývajících oken byly poptány čtyři  firmy z okolí 
 Kolína. V poměru kvalita, cena a dodavatel českých oken byla vybrána 
 firma Stavona okna s.r.o. Kolín, která již v loňském roce prováděla 
 montáž čtyř oken v Obecní hospodě. 
 
6. ZO Volárna schvaluje  Rozpočtové  opatření  č. (03/2020) 
 
 
 



 
 
 
Ve Volárně, 9. 6. 2020                                                                   
 
místostarosta obce: …………………………          starostka obce: ………………………… 
 

Ověřovatelé: ………………………………………………………………………………………………. 
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