ZÁPIS
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného 11.2. 2021 v zasedací místnosti
Obecního úřadu ve Volárně
Přítomni: pí. Bayerová, p. Pelikán, pí. Hanková, p. Hanek, p. Bálek.
Omluven: p. L. Luťha.

PROGRAM
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Kontrola usnesení č. (08/2020)
4. Finanční příspěvek na provoz Mysliveckého spolku Jestřabí Lhota pro
rok 2021
5. Schválení ceníku za služby s AVE Kolín s.r.o. na rok 2021
6. Žádost Handicap Centrum Srdce o.p.s. v Chotěšicích
7. Schválení Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor pí.
Páchová
8. Schválení Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor pí.
Drahovzalová
9. Schválení Dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
Obecní hospoda p. Šmejkal.
10. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby k p.č. 893/46
11. Smlouva pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování
12. Rozpočtové opatření č.(01/2021)
13. Ostatní
14. Diskuse
15. Závěr

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

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Zapisovatel zápisu 1. zasedání ZO Volárna: návrh p. Radek Pelikán.
Hlasování: 5-0-0
Ověřovatelé zápisu 1. zasedání ZO Volárna: návrh pí. Gabriela Hanková,
p. Lukáš Bálek.
Hlasování: 5-0-0
3. Kontrola usnesení č. (08/2020):
Kontrola usnesení č. (08/2020) proběhla.
4. Finanční příspěvek na provoz Mysliveckého spolku Jestřabí Lhota pro rok 2021:
Myslivecký spolek Jestřabí Lhota požádal o finanční příspěvek na provoz
spolku. Příspěvek 2 000,--Kč bude použit na nákup krmiva pro zvěř,
ochranu zvěře, nákup zvěře a nákup materiálu na opravy mysliveckého
zařízení.
Hlasování: 5-0-0
5. Schválení ceníku za služby s AVE Kolín s.r.o. na rok 2021:
Cena pro rok 2021 za komunální odpad bude 1 480,--Kč/t. Změna
paušálního poplatku na obyvatele se mění na cenu za nakládání
s odpadem v přepočtu na tunu za odpad. Cena zahrnuje základní
poplatek 500,--Kč/t do množství na které obec uplatnila slevu nebo
800,--Kč/t při množství nad rámec uplatnění slevy. Další ceny za likvidaci
odpadu pro rok 2021 byly navýšeny cca o 9%.
Hlasování: 5-0-0
6. Žádost Handicap Centrum Srdce o.p.s. v Chotěšicích:
ZO Volárna schválilo příspěvek na provoz denního stacionáře Handicap
centra Srdce, o. p. s v Chotěšicích pro občana z Volárny č.p. 12 Matěje
Vršovského. Finanční podpora byla schválena na částku 3 000,--Kč.
Hlasování: 5-0-0
7. Schválení Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor pí. Páchová:
Dodatek se týká úlevy z povinnosti placení nájemného od 22.10.2020 do
2.12.2020 z důvodů vyhlášení nouzového stavu v ČR , krizovými či
mimořádnými opatřeními, které mají bránit šíření onemocnění
COVID-19. Celková úleva činí 2000,--Kč.
Hlasování: 5-0-0

8. Schválení Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor pí. Drahovzalová:
Dodatek se týká úlevy z povinnosti placení nájemného od 22.10.2020 do
2.12.2020 z důvodů vyhlášení nouzového stavu v ČR , krizovými či
mimořádnými opatřeními, které mají bránit šíření onemocnění
COVID-19. Celková úleva činí 812,--Kč.
Hlasování: 5-0-0
9. Schválení Dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor Obecní hospoda p.
Šmejkal:
Dodatek se týká úlevy z povinnosti placení nájemného v Obecní
hospodě Volárna od 22.10.2020 do 2.12.2020 z důvodů vyhlášení
nouzového stavu v ČR , krizovými či mimořádnými opatřeními, které
mají bránit šíření onemocnění COVID-19. Celková úleva p. Šmejkalovi
činí 10 625,--Kč.
Hlasování: 5-0-0
10. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č.:IV-12-6027276/VB01 Volárna, KNN č. par. 893/46:
OÚ Volárna souhlasí se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemena a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6027276/VB01 Volárna,
KNN č. parc. 893/46.
Hlasování: 5-0-0
11. Smlouva pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování:
Smluvní partner přenechá Provozovateli plochu do užívání za účelem
umístění, provozu, servisu a případné obměny automatu sloužícího k
vydávání zásilek a poskytování dalších služeb.
Hlasování: 5-0-0
12. Rozpočtové opatření č.(01/2021):
Rozpočtové opatření č.(01/2021) bylo schváleno.
Hlasování: 5-0-0
13. Ostatní:
- Dne 21.12.2020 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce
Volárna. Nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
- Instalování kamery na sběrný dvůr.

- Sázení stromů kolem obce s dotací 100% , množství od 40-80ks.

- Veřejná doprava ve Středočeském kraji snížení časových cyklů.
- III. Etapa opravy kanalizačních vpustí v obecních komunikacích.
- Uzavření silnice III/3287 na Velký Osek od 22.3.2021 do 2.5.2021, III. etapa.
IV. etapa od 3.5.2021 do 25.6.2021.
- Čištění vodotečů u koupaliště a u ČOV. Akci provede Pozemkový úřad. Práce
se budou týkat posekání rákosu a vyřezání dřevěného náletu.
- Nákup a instalace 2ks odpadkových košů k lavičkám na ořechové aleji a na
cyklostezce.
- Oprava vrat na hřbitově.
14. Diskuse:
15. 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.1 ZE DNE 11. 2. 2021

1.

ZO Volárna schvaluje, Mysliveckému spolku Jestřabí Lhota finanční
příspěvek na provoz spolku. Příspěvek 2 000,--Kč bude použit na nákup krmiva
pro zvěř, ochranu zvěře, nákup zvěře a nákup materiálu na opravy
mysliveckého zařízení.

2.

ZO Volárna schvaluje ceník za služby s AVE Kolín s. r. o. pro rok 2021. Cena za
komunální odpad bude 1 480,--Kč/t. Změna paušálního poplatku na obyvatele
se mění na cenu za nakládání s odpadem v přepočtu na tunu za odpad. Cena
zahrnuje základní poplatek 500,--Kč/t do množství na které obec uplatnila slevu
nebo 800,--Kč/t při množství nad rámec uplatnění slevy. Další ceny za likvidaci
odpadu pro rok 2021 byly navýšeny cca o 9%.

3.

ZO Volárna schvaluje, „Žádost o příspěvek na provoz denního stacionáře
Handicap centra Srdce, o. p. s v Chotěšicích“ pro občana z Volárny č.p. 12
Matěje Vršovského. Finanční podpora byla schválena na částku 3 000,--Kč.

4.

ZO Volárna schvaluje, Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor,
který se týká úlevy z povinnosti
placení nájemného od 22.10.2020 do
2.12.2020 z důvodů vyhlášení nouzového stavu v ČR , krizovými
či
mimořádnými opatřeními, které mají bránit šíření onemocnění COVID-19.
Celková úleva pí. Páchové činí 2000,-Kč.

5.

ZO Volárna schvaluje, Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor,
který se týká úlevy z povinnosti placení nájemného od 22.10.2020 do 2.12.2020
z důvodů vyhlášení nouzového stavu v ČR , krizovými či mimořádnými
opatřeními, které mají bránit šíření onemocnění COVID-19.
Celková úleva pí. Drahovzalové činí 812,-Kč.

6.

ZO Volárna schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, který
se týká úlevy z povinnosti placení
nájemného v Obecní hospodě Volárna od
22.10.2020 do 2.12.2020 z důvodů vyhlášení nouzového stavu v ČR,
krizovými či mimořádnými opatřeními, které
mají
bránit
šíření
onemocnění COVID-19. Celková úleva p. Šmejkalovi činí 10 625,-Kč.

7.

ZO Volárna schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. : IV-12-6027276/VB01 Volárna, KNN č. par. 893/46.

8.

ZO Volárna schvaluje Smlouvu o umístění Z-BOXU (Zásilkovna). Smluvní partner
přenechá Provozovateli plochu do užívání za účelem umístění, provozu,
servisu a
případné obměny automatu sloužícího k vydávání zásilek a
poskytování dalších služeb.

9.

ZO Volárna schvaluje Rozpočtové opatření č. (01/2021)

Ve Volárně, 11.2. 2021

Dana
Bayerová

místostarosta obce: …………………………

Digitálně podepsal
Dana Bayerová
Datum: 2021.02.18
17:43:42 +01'00'

starostka obce: …………………………

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

