ZÁPIS
z 7. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného 19.11. 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 č. (06/2020)
4. Veřejná vyhláška č.1/2020 o místních komunikacích
5. Obecně závazná vyhláška č.2/2020 o stanovení systému
shromažďování odpadů na území obce Volárna
6. Schválení dotace na Propustek Volárna
7. Schválení výstavby rodinných domů na p.č. 903/101
8. Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Volárna, z. s.
9. Schválení inventární komise
10.Rozpočtové opatření č.(05/2020)
11.Ostatní
12.Diskuse
13.Závěr

1. Zahájení:
7. zasedání Zastupitelstva obce Volárna zahájila a řídila starostka obce pí.
Dana Bayerová.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Zapisovatel 7. zasedání ZO Volárna: návrh p. Radek Pelikán.
Hlasování: 6-0-0
Ověřovatelé zápisu 7. zasedání ZO Volárna: návrh p. Gabriel Hanková,
p. Lukáš Bálek.
Hlasování: 6-0-0
3. Kontrola usnesení č. (06/2020):
Kontrola usnesení č. (06/2020) proběhla.

4. Veřejná vyhláška o místních komunikacích 1/2020:
Na základě předloženého vypracovaného pasportu místních komunikací,
ZO Volárna navrhuje schválit Veřejnou vyhlášku č. 1/2020 o pozemních
komunikací.
Hlasování: 6-0-0
5. Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování odpadů
na území obce Volárna:
ZO Volárna navrhuje vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Volárna.
Hlasování: 6-0-0
6. Schválení dotace na propustek:
ZO Volárna schvaluje podání žádosti o dotaci na „Propustek Volárna“ na
Ministerstvo pro místní rozvoj.
Hlasování: 6-0-0
7. Schválení výstavby domů na p.č. 903/101
ZO Volárna schvaluje situační plán novostaveb na p.č. 903/101. Majitelem
parcely je DOMY VS s.r.o. – prodej rodinných domů, Václavská 4, Kolín III.
Zástavba se bude týkat dvou nízkopodlažních domů a jednoho
podkrovního dvojdomku. Parcela bude rozdělena na dvě části. Na první
parcele v jižní části budou dva domy. Druhá část bude rozdělená
komunikací a v severní části pozemku bude postaven dvojdomek.
Hlasování: 6-0-0
8. Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Volárna, z. s. :
ZO Volárna projednalo žádost TJ Sokola Volárna, z. s. o poskytnutí
dotace na provoz fotbalového klubu v částce 90.000,--Kč.
Hlasování: 6-0-0
9. Schválení inventární komise:
Návrh na složení inventární komise. Předseda pí. Gabriela Hanková,
členové komise p. Lukáš Bálek a p. Lukáš Luťha.
Hlasování: 6-0-0

11. Rozpočtové opatření č.5:
Rozpočtové opatření č .5 bylo schváleno.
Hlasování: 6-0-0
11. Ostatní:
- Mimořádný svoz BIO odpadu 3.12.2020.
- Nové jízdní řády s napojením na PID.
- Napojení světel u hřiště.
- Nové odpadové hospodářství s důrazem na vysoké třídění.
- Volárenská mládež nabídla možnost objednat si čerta, Mikuláše a
anděla na 5.12.2020.
12. Diskuse:
- p. Mácha, dotaz na opravu zábradlí na mostku před lesem směrem na
Velký Osek.
13. Závěr:
Starostka obce Volárna paní Bayerová poděkovala zastupitelům a
občanům za účast a v 18:00 hod. ukončila zasedání
zastupitelstva obce Volárna.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VOLÁRNA
Č.7 ZE DNE 19. 11. 2020
1.

ZO Volárna schvaluje Veřejnou vyhlášku č. 1/2020 o pozemních komunikací.

2.

ZO Volárna schvaluje vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Volárna.

3.

ZO Volárna schvaluje podání žádosti o dotaci na „Propustek Volárna“ na
Ministerstvo pro místní rozvoj.

4.

ZO Volárna schvaluje situační plán novostaveb na p.č. 903/101. Majitelem
parcely je DOMY VS s.r.o., prodej rodinných domů, Václavská 4, Kolín III.
Zástavba se bude týkat dvou nízkopodlažních domů a jednoho podkrovního
dvojdomku. Parcela bude rozdělena na dvě části. Na první parcele v jižní
části budou dva domy. Druhá část bude rozdělená komunikací a v severní části
pozemku bude postaven dvojdomek.

5.

ZO Volárna schválilo žádost TJ Sokola Volárna, z. s. o poskytnutí dotace na
provoz fotbalového klubu v částce 90.000,--Kč.

6.

ZO Volárna schválilo složení inventární komise. Předseda pí. Gabriela
Hanková, členové komise p. Lukáš Bálek a p. Lukáš Luťha.

7.

ZO Volárna schvaluje Rozpočtové opatření č. 5.

Ve Volárně, 19.11. 2020

Digitálně podepsal
Dana
Dana Bayerová
Datum: 2020.12.02
Bayerová 14:46:52 +01'00'

místostarosta obce: …………………………

starostka obce: …………………………

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

