
zÁpls

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného 21. 5. 2020 v zasedací místnosti
Obecního úřadu ve Volárně

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

PROGRAM
i.       Zahájení

2.       Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3.       Vložení mimořádného bodu, výběrové řízeni' na pD „Chodníkyvolárna"
4.       Vloženímimořádného bodu, výběrové řízení na  pD ,,Mostekvolárna`'
5.       Kontrola usnesení(01/2020)
6.       Výběrové řízeni' na  pD,,Chodníkyvolárna"
7.       Výběrové řízení na  pD,,Mostekvolárna'`
8.       Přijetí dotace z rozpočtu středočeského kraje a uzavření smlouvy o

poskytnuti' dotace
9.       Smlouva o nájmu pozemku k nepodnikatelskému užívání

io.       Žádost o podporu provozu linky bezpečí, z. s.
ii.       Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových

prostor -p. Drahovzalová
i2.       Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových

prostor -p. Páchová
i3.       Rozpočtové  opatření  č. (02/2020)
i4.       Schváleni' účetnízávěrkyza rok 2019
i5.       Schválenízávěrečného účtu za rok 2019
i6.       DSo projednánízávěrečného účtu
17.       Ostatní

i8.        Diskuse

ig.       Závěr

1. Zaháiení:

2. zasedání Zastupitelstva obce Volárna zahájila a řídila starostka obce pí.

Dana  Bayerová.

2. Volba zaoisovatele a ověřovatelů záDisu:

Zapisovatel 2. zasedání ZO Voláma: návrh  p.  Radek Pelikán.

Hlasování: 6m



Ověřovatelé zápisu 2. zasedáni' ZO Volárna: návrh p. Aleš Hanek,

p.  Lukáš  Bálek

Hlasování: 6-0-0

3. Vložení mimořádného bodu běrové ři'zení na  PD Chodník Volárna.

Hlasování: 6-0-0

4. Vložení mimořádného bodu běrové řízení na  PD Mostekvolárna``.

Hlasování: 6-0 0

5.  Kontrola usnesení

Kontrola usneseni' (01/2020) proběhla.

běrové řízení na  PD Chodník Vo'árna,`.

Do výběrového řízení se přihlásily tři firmy a to s cenami:

TELSIG -  servis spol. s r.o. -341000,--Kč

lng. Jiří Jodl, Ořech -333 000,--Kč

Aleš Jambor, Poděbrady -349 000,--Kč
Výběrové řízení vyhrála firma lng. Jodl, se kterou byla  následně

podepsána ,,Smlouva o dílo".
Hlasováni': 6-0-0

běrové řízeni' na  PD Mostekvolárna`'.
Do výběrového řízení se přihlásily tři firmy a to s cenami:
TELSIG -servis spol. s r.o. -73 000,--Kč

lng.  Roman  Nešpor,  Koli'n -84 200,--Kč

Aleš Jambor,  Poděbrady -78 000,--Kč
Výběrové řízení vyhrála firma TELSIG -servis spol. s r.o., se kterou  byla
Následně podepsána „Smlouva o dílo''.
Hlasování: 6-0-0

8.  Přiietí dotace z rozDočtu Středočeského kraie a  uzavření smlouw o Doskvtnutí
dotace:

ZO Volárna schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
usneseni'm č. 009-23/2020/ZK ze dne 20.4.2020, a to ve výši
505 000,--Kč a dále ZO Volárna schvaluje uzavřeni' smlouvy o poskytnuti'
dotace na akci ,,Výměna svítidel v obci Volárna'`.
Hlasování: 6-0-0

9. Smlouva o ná ozemku k ne odnikatelskému užívání:



Předmětem nájemní smlouvy je nájem celé vodní nádrže,,Balaton".
Nájem se sjednává na dobu určitou, a to počínaje dnem  1.května 2020
do 30.dubna 2023.Účelem nájmu je užívání vodní nádrže pro účely
občanů obce Volárna pro chov a sportovní rybolov.
Výše ročního nájemného činí 10.000,-Kč.

Hlasování. 6m

10. Žádost o Dodporu Drovozu linkv bezDečí. z. s.  :

Dne 5.3.2020 byla obec Volárna požádána  Linkou  bezpečí o finanční

příspěvek 3. 000Kč. Jelikož obec Volárna j.iž přispívá  na denní stacionář
Handicap centra  Srdce, o. p. s  Chotěšice. Tímto se ZO Volárna
rozhodlo , že na  provoz Linky bezpečí nepřispěje.
Hlasování: 6m

11.Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o náimu nebvtových  Drostor -
D.  Drahovzalová:

Dodatek se týká úlevy z povinnosti placení nájemného od 14.3.2020 do
11.5.2020 z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR , krizovými či
mimořádnými opatřeními, které mají bránit šíření onemocnění
COVID-19. Celková  úleva činí 1300,-Kč.

Hlasování: 6m

12. Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o ná mu neb rostor - .  Páchová:

Dodatek se týká úlevy z poviinnosti placení nájemného od 14.3.2020 do
11.5.2020 z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR , krizovými či
mimořádnými opatřeními, které mají bránit šíření onemocnění

COVID-19.  Celková  úleva  činí 3200,-Kč.

Hlasování: 6m

13.  RozDočtové  oDatření  č.  (02/2020):
Rozpočtové opatření bylo schváleno.
Hlasování: 6m

14. Schválení účetní závěrk za rok 2019:
ZO Volárna schvaluje účetní závěrku obce Volárna  lč: 00235911
sestavenou k rozvahovému dni 31.12. 2019  a zároveň souhlasí
s převedeni'm Hospodářského výsledku z účtu 431 na účet 432.
Hlasováni': 6-0-0

15. Schválení závěrečného účtu za rok 2019:
ZO Volárna schvaluj.e závěrečný účet obce Volárna za rok 2019 bez
výhrad.
Hlasování: 6-0-0



16.  DSO ednání závěrečného účtu:
ZO Volárna bere na vědomí návrh ZÚ DSO za rok 2019

17. Ostatní:
-Obec Volárna dostala dar v částce 25 000,-Kč na kulturní akce od fa.

Pana Zalabáka.

-Řešeni' nesvícení pouličních světel od  hřiště směrem ke dvoru  Karolín.

Jedna lampa bude nahrazena novou, která byla při autonehodě

poškozena.  Lampa  bude zaplacena s povinného ručení řidiče.
Ostatní lampy budou  nejspíše znovu  propojeny novým elektrickým
kabelem, protože při kontrole vodivosti je kabel ve čtyřech místech v
havarijni'm stavu.

-Začala oprava  kanalizačních vpustí.

-Řešení nových světel do ulice k ČOV.  Musí být zpracována   PD a  řeší se

povolení od ČEZ z důvodu vedení vysokého napětí.

-Pracuje se na dotačni' politice ohledně mostku na cyklostezce k TPCA a

na  chodni'cích  podél  hlavní silnice.

18.  Diskuse:
-p.  Holý dotaz na odstavená auta v obci bez SPZ.

-p.  Mácha dotaz na světlo u hl. silnice u hřiště jestli může být

namontováno ještě j.edno světlo, které tam chybí.

-pí.  Maláčková dotaz co způsobilo uschnutí vánočni'ho stromu.

Starostka obce Volárna paní Bayerová poděkovala zastupitelům a
občanům za účast a v 18:15 hod  ukončila  zasedáni'   zastupitelstva obce

Volárna.

19. Závěr:



USNESENl' ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VOLÁRNA Č.2  ZE

DNE  21. 5. 2020

1.  ZO Volárna schvaluje vložení mimořádného bodu, výběrové řízení na  PD

„Chodníkyvolárna``.

2. ZO Volárna schvaluje vložení mimořádného bodu, výběrové řízeni' na  PD

„Mostekvolárna".

3. ZO Volárna schvaluje firmu lng. Jiří Jodl,  která vyhrála výběrové řízení na  PD

„Chodníky Volárna'`,  vysoutěžená cena je 333 000,--Kč bez DPH.

4. ZO Volárna schvaluje firmu TELSIG -servis spol s r.o.,  která vyhrála výběrové
řízení na  PD ,,Mostek Volárna``, vysoutěžená cena je 73 000,--Kč bez DPH.

5.ZO Volárna schvaluje přijeti' dotace z rozpočtu Středočeského kraje
usnesením    č. 009-23/2020/ZK ze dne 20.4.2020, a to ve výši 505 000,--Kč a
dále   ZO Volárna schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na
akci ,,Výměna svítidel v obci Volárna``.

6. ZO Volárna schvaluje nájemní smlouvu a  nájem celé vodni'
nádrže ,,Balaton'`. Nájem se sjednává na dobu určitou, a to počínaje dnem
1.května 2020 do 30.dubna 2023. Účelem nájmu i.e užívání vodní nádrže pro
účely občanů obce Volárna pro chov a sportovní rybolov.
Výše ročního nájemného činí 10.000,-Kč.

7. ZO Volárna zamítá žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek 3. 000Kč.
Jelikož Obec Volárna i.iž přispívá na denní stacionář  Handicap centra  Srdce, o.

p. s      Chotěšice. Ti'mto sezovolárna  rozhodlo, že na  provoz Linky bezpečí
nepřispěje.

8. ZO Volárna schvaluje dodatek pí.  Drahovzalová   provozovna kadeřnictví,
týká    se úlevy z povinnosti placení nájemného od 14.3.2020 do 11.5.2020 z
důvodů vyhlášení nouzového stavu v ČR , krizovými či  mimořádnými

opatřeními,  které   mají bránit šíření onemocnění COVID-19. Celková  úleva činí

1300,-Kč.



9. ZO Volárna schvaluje dodatek pí.  Páchová  provozovna  kadeřnictví, týká se
úlevy z povinnosti placení nájemného od  14.3.2020 do 11.5.2020 z důvodů
vyhlášení nouzového stavu v ČR ,  krizovými či mimořádnými opatřeními,  které
mají bránit ši'ření    onemocnění COVID-19. Celková  úleva  činí 3200,-Kč.

10. ZO Volárna schvaluj.e Rozpočtové opatření č.(02/2020)

11. ZO Volárna schvaluje účetní závěrku obce Volárna lč: 00235911
sestavenou k rozvahovému dni 31.12. 2019  a zároveň souhlasí
s převedením Hospodářského výsledku z účtu 431 na účet 432.

12. ZO Volárna schvaluje závěrečný účet obce Volárna za rok 2019 bez výhrad.

Vevolárně, 21.5.2020      „ Obec VOLÁRNA
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