ZÁPIS
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného 17.12. 2020 v zasedací místnosti
Obecního úřadu ve Volárně
Přítomni: pí. Bayerová, p. Pelikán, pí. Hanková, p. Hanek, p. Luťha,
Omluven: p. Bálek.

PROGRAM
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení mimořádného bodu ,,Návrh na vytvoření finanční rezervy
vodohospodářského majetku´´
4. Kontrola usnesení č. (07/2020)
5. Návrh na vytvoření rezervy finančních prostředků na obnovu
vodohospodářského majetku
6. Ceník za nájem a hřbitovní služby obce Volárna v roce 2021
7. Cena vodného a stočného na rok 2021
8. Dohoda o provedení práce
9. Smlouva o umožnění realizovat stavbu s KSÚS
10. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Volárna č. 3/2020 o
místních poplatcích za shromažďování odpadu
11. Zadání územního plánu obce Volárna veřejnou vyhláškou
12. Návrh rozpočtu na rok 2021
13. Střednědobý výhled na rok 2021
14. Odpisový plán na rok 2021
15. Rozpočtové opatření č. (06/2020)
16. Ostatní
17. Diskuse
18. Závěr

1. Zahájení:
8. zasedání Zastupitelstva obce Volárna zahájila a řídila starostka obce pí.
Dana Bayerová.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Zapisovatel 8. zasedání ZO Volárna: návrh p. Radek Pelikán.
Hlasování: 5-0-0
Ověřovatelé zápisu 8. zasedání ZO Volárna: návrh p. Aleš Hanek,
p. Lukáš Luťha.
Hlasování: 5-0-0
3. Schválení mimořádného bodu ,,Návrh na vytvoření finanční rezervy
vodohospodářského majetku´´
Hlasování: 5-0-0
4. Kontrola usnesení č. (07/2020):
Kontrola usnesení č. (07/2020) proběhla.
5. Návrh na vytvoření rezervy finančních prostředků na obnovu vodohospodářského
majetku:
Návrh na vytvoření rezervy finančních prostředků na obnovu
vodohospodářského majetku, která bude tvořena z nájemného od
provozovatele tohoto majetku a to do doby převzetí majetku
provozovatelem.
Hlasování: 5-0-0
6. Ceník za nájem a hřbitovní služby obce Volárna v roce 2021:
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:
28,78 Kč/m2/rok
Cena celkem za nájem z pozemků pro hrobová místa činí:
36,78 Kč/m2/rok
Hlasování: 5-0-0
7. Cena vodného a stočného na rok 2021:
Od 1. ledna 2021 bude dodávána pitná voda za cenu vodného ve výši
51,56 Kč/m3 včetně DPH a poskytována služba čištění odpadních vod za
cenu stočného ve výši 47,94 Kč/m3 včetně DPH. Cena vodného i
stočného bude účtována v jednosložkové formě.
Hlasování: 5-0-0

8. Dohoda o provedení práce:
Dle zákona 128/2000 § 84 odst. 2 písmeno p. Zákon o obcích.
Zastupitelstvo obce Volárna projednalo DPP na zaměstnance p. Aleše
Hanka a pí. Gabrielu Hankovou, jelikož jsou od 5.11.2018 zastupitelé obce
Volárna. DPP je vytvořena na pomocné a úklidové práce pro obec Volárna.
Doba trvání DPP je stanovena do konce volebního období.
Hlasování: 5-0-0
9. Smlouva o umožnění realizovat stavbu s KSÚS:
Vlastník KSÚS prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku par. č.
1254 o výměře 3 985 m, par. č. 1142/4 o výměře 7 123 m2a par. č.
1142/3 o výměře 15 511 m2 v katastrálním území Volárna. Uvedené
pozemky jsou jako vlastnictví vlastníka pozemků zapsány na listu
vlastnictví č. 230 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Kolín. Vlastník pozemku se smlouvou č. S3598/00066001/2020/KH/RU/SS zavazuje umožnit realizovat stavbu, v
rámci akce ,, Zvyšování bezpečnosti chodců v obci Volárna´´.
Hlasování: 5-0-0
10. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Volárna č. 3/2020 o místních poplatcích
za shromažďování odpadu:
Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místních poplatku za provoz
systému shromažďování , sběru, přeprav, třídění , využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Obec Volárna vydává vyhlášku na
základě paragrafu 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s paragrafem 10 písm. d) a
paragrafem 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích. Na rok 2021 je stanoven
poplatek 650,-- Kč na osobu za netříděný komunální odpad. Tímto se ruší
obecně závazná vyhláška 1/2019 ze dne 19. 12. 2019.
Hlasování: 5-0-0
11. Zadání územního plánu obce Volárna veřejnou vyhláškou:
Zastupitelstvo obce Volárna schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. y) zákona
č. 128/ 2000 Sb. , o obcích , ve znění pozdějších předpisů a podle § 6 odst.
5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů zadání územního plánu obce Volárna.
Hlasování:5-0-0

12. Návrh rozpočtu na rok 2021:
Návrh rozpočtu byl schválen po paragrafech. Rozpočet bude schodkový.
Na krytí schváleného schodkového rozpočtu na rok 2021, bude použito
naspořených prostředků z minulých let.
Hlasování: 5-0-0
13. Střednědobý výhled na rok 2021:
Střednědobý výhled na rok 2021 byl schválen.
Hlasování: 5-0-0
14. Odpisový plán na rok 2021:
Odpisový plán na rok 2020 byl schválen.
Hlasování: 5-0-0
15. Rozpočtové opatření č. (06/2020):
Rozpočtové opatření č. (06/2020) bylo schváleno.
Hlasování: 5-0-0
16. Ostatní:
- vyřešení dotazu p. Máchy z minulého zasedání, instalace nového zábradlí, mostek
u lesa, směr Velký Osek
- nové „sběrné místo“ u ČOV
- přepracování projektu na chodníky u hlavní silnice, z důvodu nesouhlasu č.p. 52
- odeslání žádosti o dotaci „Propustek Volárna“ na MMR
17. Diskuse:
p. Kovařík – dotaz na třídění odpadu
p. Mácha – dotaz na splatnost úvěru obce na kanalizaci a vodovod
p. Prchalová – dotaz na svoz odpadů o vánočních svátcích
18. Závěr:
Starostka obce Volárna paní Bayerová poděkovala zastupitelům a
občanům za účast a v 18:15 hod. ukončila zasedání zastupitelstva obce
Volárna.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VOLÁRNA
Č.8 ZE DNE 17. 12. 2020
1.

ZO Volárna schvaluje mimořádně vložený bod programu ,,Návrh na vytvoření
rezervy finančních prostředků na obnovu vodohospodářského majetku´´

2.

ZO Volárna schvaluje ,,Návrh na vytvoření rezervy finančních prostředků na
obnovu vodohospodářského majetku, která bude tvořena z nájemného od
provozovatele tohoto majetku a to do doby převzetí majetku
provozovatelem´´.

3.

ZO Volárna schvaluje, 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:
28,78 Kč/m2/rok
Cena celkem za nájem z pozemků pro hrobová místa činí:
36,78 Kč/m2/rok

4.

ZO Volárna schvaluje ceny vodného a stočného. Od 1. ledna 2021 bude
dodávána pitná voda za cenu vodného ve výši 51,56 Kč/m3 včetně DPH a
poskytována služba čištění odpadních vod za cenu stočného ve výši 47,94 Kč/
m3 včetně DPH. Cena vodného i stočného bude účtována v jednosložkové
formě.

5.

ZO Volárna schvaluje , Dle zákona 128/2000 § 84 odst. 2 písmeno p), Zákon o
obcích. Zastupitelstvo schvaluje DPP na zaměstnance p. Aleše Hanka a pí.
Gabrielu Hankovou, jelikož jsou od 5.11.2018 zastupitelé obce Volárna. DPP je
vytvořena na pomocné a úklidové práce pro obec Volárna. Doba trvání DPP
je stanovena do konce volebního období.

6.

ZO Volárna schvaluje Smlouvu č. S-3598/00066001/2020/KH/RU/SS mezi
Krajskou správnou a údržbou silnic Středočeského kraje a Obcí Volárna, o
umožnění realizovat stavbu.

7.

ZO Volárna schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místních poplatku
za provoz systému shromažďování , sběru, přeprav, třídění , využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Obec Volárna vydává vyhlášku na
základě paragrafu 14 zákona č. 565/1990 Sb. , o místních poplatcích ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s paragrafem 10 písm. d) a
paragrafem 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích. Na rok 2021 je stanoven
poplatek 650,-- Kč na osobu za netříděný komunální odpad. Tímto se ruší
obecně závazná vyhláška 1/2019 ze dne 19. 12. 2019.

8.

Zastupitelstvo obce Volárna schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. y) zákona č.
128/ 2000 Sb. , o obcích , ve znění pozdějších předpisů a podle § 6 odst. 5
písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů zadání územního plánu obce Volárna.

9.

ZO Volárna schvaluje, Návrh rozpočtu na rok 2021 po paragrafech. Rozpočet
bude schodkový. Na krytí schváleného schodkového rozpočtu na rok 2021,
bude použito naspořených prostředků z minulých let.

10.

ZO Volárna schvaluje, Střednědobý výhled na rok 2021.

11.

ZO Volárna schvaluje, Odpisový plán na rok 2021.

12.

ZO Volárna schvaluje ,Rozpočtové opatření č. (06/2020).

Ve Volárně, 17.12. 2020
místostarosta obce: …………………………

Digitálně podepsal
Dana
Dana Bayerová
2020.12.21
Bayerová Datum:
17:31:40 +01'00'

starostka obce: …………………………

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

