
 

ZÁPIS 

 

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného 24. 9. 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. Vložení mimořádného bodu , odvodnění koryt z dešťové kanalizace 

p.č. 979/45 a p.č.1194 

4. Kontrola usnesení (05/2020) 

5. Odvodnění koryt z dešťové kanalizace p.č. 979/45 a p.č. 1194 

6. Oprava světelných bodů u hlavní silnice na Velký Osek. 
7. Ostatní 
8. Diskuse 

9. Závěr 

 

 

1. Zahájení: 

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

 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 
Zapisovatel 6. zasedání ZO Volárna: návrh p. Radek Pelikán. 
Hlasování: 6-0-0 

Ověřovatelé zápisu 6. zasedání ZO Volárna: návrh pí. Gabriela 

Hanková, p. Lukáš Luťha. 

Hlasování: 6-0-0 



 

 

3. Vložení mimořádného bodu , odvodnění koryt z dešťové kanalizace p.č. 

979/45 a p.č. 1194: 

  Hlasování: 6-0-0 

 

 

4. Kontrola usnesení (05/2020): 

  Kontrola usnesení (05/2020) proběhla. 

5. Odvodnění koryt z dešťové kanalizace p.č. 979/45 a p.č. 1194: 

Obec Volárna, díky letním přívalovým dešťům, které nás postihly, 

se rozhodla o vyčištění těchto dvou odvodňovacích kanálů. První je 

od obce směrem k ČOV, p.č. 979/45. Dále bude vyčištěn  

 odvodňovací kanál za koupalištěm  p.č. 1194.    

 Vybraná firma, která dílo provede je DOČKALCZ s.r.o., Polní 

Voděrady. 

  Hlasování: 6-0-0 

 
6. Oprava světelných bodů u hlavní silnice na Velký Osek: 
  Oprava světel se bude týkat napojení a montáží nové kabeláže k 
  světlům u hlavní silnice od fotbalového hřiště směrem na Velký 
  Osek. Na této trase je elektrický kabel přerušen a bude napojen 
  svorkou v zemi na  nový  přívodní kabel k světlům. Opravu  
  provede fa. Petr Zahálka, Hořátev 289. 
  Hlasování: 6-0-0 

 
7. Ostatní: 

  - Katastr nemovitostí bude rozesílat oznámení o změnách v  

  zakreslení staveb v katastrálním území Volárna. 
  - Vítání občánků obce Volárna se uskutečnilo 12.9.2020 na  
  dětském hřišti. 

 
8. Diskuse: 
  - pí. Svobodová dotaz na nové světlo u garáže autobusu na hřišti. 
  Světlo bude osazeno novou lampou. 

 



 

 

 
9. Závěr: 
  Starostka obce Volárna paní Bayerová poděkovala zastupitelům a 
  občanům za účast a v 17:30 hod  ukončila  zasedání    
  zastupitelstva obce Volárna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VOLÁRNA                     

Č.5 ZE DNE  24. 9. 2020 

 

1. ZO Volárna schvaluje vložení mimořádného bodu , odvodnění koryt z 

 dešťové kanalizace p.č. 979/45 a p.č. 1194. 

 

2. ZO Volárna schvaluje, vyčištění  dvou odvodňovacích kanálů. První je od 

 obce směrem k ČOV, p.č. 979/45 . Dále bude vyčištěn odvodňovací kanál 

 za koupalištěm  p.č. 1194. Vybraná firma, která dílo provede je 

DOČKALCZ s.r.o., Polní Voděrady 

 

3. ZO  Volárna schvaluje opravu světel. Oprava se  bude týkat napojení a 

 montáží  nové kabeláže k světlům u hlavní silnice od fotbalového hřiště 

 směrem na Velký Osek. Na této trase je elektrický kabel přerušen a bude 

 napojen svorkou v zemi na nový  přívodní kabel k světlům. Opravu 

 provede fa. Petr Zahálka, Hořátev 289. 

 

 

 

 

Ve Volárně, 24. 9. 2020                                                                   
 
 
místostarosta obce: …………………………          starostka obce: ………………………… 
 

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