
ZÁPIS 

 

 

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného 31. 8. 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 (04/2020) 
4. Zařazení obce do území působnosti MAS Zálabí , z . s. na programové 

období 2021-2027 

5. Nákup zahradního traktoru 

6. Rozpočtové  opatření  č. (04/2020) 
7. Ostatní 
8. Diskuse 

9. Závěr 

 

 

1. Zahájení: 

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

 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 

Zapisovatel 5. zasedání ZO Volárna: návrh p. Radek Pelikán. 

Hlasování: 6-0-0 

Ověřovatelé zápisu 5. zasedání ZO Volárna: návrh p. Aleš Hanek,  

p. Lukáš Bálek 

Hlasování: 6-0-0 

 

3. Kontrola usnesení (04/2020): 

  Kontrola usnesení (04/2020) proběhla. 
 
4. Zařazení obce do území působnosti MAS Zálabí , z . s. na programové období 
2021-2027: 
  ZO Volárna schvaluje zařazení území obce Volárna do území působnosti 
  MAS  Zálabí, z. s. na programové období 2021-2027 
  Hlasování. 6-0-0 
 



5. Nákup zahradního traktoru: 
  ZO Volárna navrhuje ke schválení nákup nového zahradního traktoru  
  zn. Honda. Traktor bude sloužit k sekání trávy a bude nahrazen  
  stávajícím, který vyžaduje velkou investici do opravy. 
  Hlasování: 6-0-0 
 
6. Rozpočtové  opatření  č. (04/2020) 
  Rozpočtové  opatření  č. (04/2020) bylo schváleno. 

Hlasování: 6-0-0 

7. Ostatní: 
  - V měsíci srpnu byla dokončena druhá fáze výměny oken v celém  
  objektu Obecní hospody Volárna. 
  - V měsíci srpnu byla předána stavba „Výměna světel“ LED technologii               
                         po celé obci. 
  - Nové autobusové spoje a nové jízdní řády integrované dopravy. 
  - Příprava projektu na nová světla k parcelám u Váhy. 
  - Příprava projektu na nové chodníky podél hlavní silnice. 
 

8. Diskuse. 
  - pí. Pelikánová dotaz na nový vánoční stromek. 
 
9. Závěr: 
  Starostka obce Volárna paní Bayerová poděkovala zastupitelům a  
  občanům za účast a v 19:00 hod  ukončila  zasedání  zastupitelstva obce 
  Volárna.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VOLÁRNA                     
Č.5 ZE DNE  31. 8. 2020 

 

 
1. ZO  Volárna schvaluje zařazení území obce Volárna do území působnosti MAS 
 Zálabí, z. s. na programové období 2021-2027. 

 
2. ZO  Volárna schvaluje nákup nového zahradního traktoru  
 zn. Honda. Traktor bude sloužit k sekání trávy a bude nahrazen   
 stávajícím, který vyžaduje velkou investici do opravy. 

 
3.  ZO Volárna schvaluje Rozpočtové  opatření  č.  (04/2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ve Volárně, 31. 8. 2020                                                                   
 

místostarosta obce: …………………………          starostka obce: ………………………… 

 

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