
ZÁPIS 

 

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného 25.3. 2021 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, finanční příspěvek na provoz MŠ 

Jestřabí Lhota 

4. Vložení mimořádného bodu Dohoda o úpravě vzájemných práv a 
 povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů 

5. Kontrola usnesení č. (01/2021) 
6. Schválení finančního příspěvku na provoz  MŠ Jestřabí Lhota 

7. Schválení Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností  
 vlastníků provozně souvisejících vodovodů 

  8. Schválení Dodatku s AVE Kolín s.r.o na rok 2021 o sběru,     
          přepravě a odstraňování odpadu 

  9. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. 

10.   Žádost o finanční podporu pro neziskovou organizaci „Zdravotní  
          Klaun, o.p.s.“ 

11. Smlouva o smlouvách budoucích ke zřízení prodloužení  
          vodovodního a kanalizačního řádu 

             12. Rozpočtové opatření č. (02/2021) 
13. Ostatní 
14. Diskuse 

15. Závěr 

   

 
 

 

 

 



 
 

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

 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 

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

Ověřovatelé zápisu 2. zasedání ZO Volárna: návrh pí. Gabriela Hanková,  

p. Lukáš Bálek. 

Hlasování: 6-0-0 

 

3. Vložení mimořádného bodu, finanční příspěvek na provoz MŠ Jestřabí Lhota: 

ZO Volárna schvaluje vložení mimořádného bodu, finanční příspěvek  na 

provoz MŠ v Jestřábí Lhotě na rok 2021. 

  Hlasování: 6-0-0 

 

4. Vložení mimořádného bodu, Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností 

vlastníků provozně souvisejících vodovodů: 

  ZO Volárna schvaluje vložení mimořádného bodu, Dohodu o úpravě  

  vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících   

  vodovodů. 

  Hlasování: 6-0-0 

 

5. Kontrola usnesení č. (01/2021): 

Kontrola usnesení č. (01/2021) proběhla. 
 

6. Schválení finančního příspěvku na provoz MŠ Jestřabí Lhota: 
Obec  Jestřabí Lhota požádala dopisem Obec Volárna o finanční příspěvek 
na žáky předškolního věku, kteří navštěvují místní MŠ v Jestřabí Lhotě. 
Z obce Volárna navštěvuje MŠ Jestřabí Lhota 7 dětí. Zastupitelstvo obce 
Volárna se rozhodlo darovat obci Jestřabí Lhota 1700,- Kč na jednoho žáka, 
tj. celkem 11 900,- Kč. 

  Dle informací starosty p. Nedbala bude příspěvek použit na běžný  
  provoz školky, tudíž z něj nebude primárně nakupováno. Jedná se o  
  neinvestiční příspěvek. 
  Hlasování: 6-0-0 

 

 

 

 



 

7. Schválení Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 

souvisejících vodovodů: 

ZO Volárna schvaluje „ Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností 
vlastníků provozně souvisejících vodovodů“. Dodávka vody je   od 
Vodohospodářského sdružení Kolín. 

  Hlasování: 6-0-0 

 

8. Schválení Dodatku s AVE Kolín s.r.o na rok 2021 o sběru, 

přepravě a odstraňování odpadu: 

  Předmětem dodatku č. DS/015/05030871/22500777/001/11  ke  

  Smlouvě č. S/05030536/22500777/001/11 o sběru, přepravě o  

  odstraňování odpadu. Závazek zhotovitele je provádět svoz   

  separovaných odpadů a jejich využití nebo odstranění v souladu  

  s právními předpisy České republiky, dále poskytovat odvoz   

  nebezpečného a ostatního odpadu od obyvatel obce stavebního odpadu 

  a velkoobjemného odpadu a pronájem nádob na separovaný odpad od 

  fyzických osob s trvalým  pobytem na území obce Volárna. Dále pak  

  závazek objednavatele platit zhotoviteli za plnění dle Smlouvy cenu  

  plnění. Dodatek je v souladu s novým zákonem č. 541/2020 

                      Sb.  o Odpadech, který nabyl účinnost  od 1.1.2021. 

  Hlasování: 6-0-0 

 

9. Žádost o podporou provozu Linky bezpečí, z.s. : 

Dne 11.3.2021  byla obec Volárna požádána Linkou bezpečí o finanční         

příspěvek 3.000,--Kč. Jelikož obec Volárna již přispívá na denní stacionář 

Handicap centra Srdce, o.p.s. Chotěšice. Tímto se ZO Volárna rozhodlo, že 

na provoz Linky bezpečí nepřispěje. 

  Hlasování: 6-0-0 

 

10. Žádost o finanční podporu pro neziskovou organizaci „Zdravotní  

Klaun, o.p.s.“: 

Dne 24.2.2021  byla obec Volárna požádána neziskovou organizací 

„Zdravotní Klaun, o.p.s.“ o finanční příspěvek. Jelikož obec Volárna již 

přispívá na denní stacionář Handicap centra Srdce, o.p.s. Chotěšice. Tímto 

se ZO Volárna rozhodlo, že na provoz neziskové organizace „Zdravotní 

Klaun, o.p.s.“  nepřispěje. 

  Hlasování: 6-0-0 

 

 

 



 

 

 

11. Smlouva o smlouvách budoucích ke zřízení prodloužení  

vodovodního a kanalizačního řádu: 

Obec Volárna, Energie AG Kolín   a  ARDA Development s.r.o.  uzavírají   

smlouvu o  smlouvách budoucích ke zřízení prodloužení vodovodního 

řádu a prodloužení kanalizačního řádu. Investorem stavby je ARDA 

Development s.r.o.. Účelem této smlouvy je stanovení vzájemných 

budoucích vztahů mezi smluvními stranami k tomu, aby investor mohl 

získat pravomocné společné provolení nebo jiné rovnocenné opatření 

stavebního úřadu k provedení stavby inženýrských sítí, aby investor mohl 

zhotovit stavbu inženýrských sítí, provést jejich bezproblémové napojení 

na stávající vodovodní řád a stávající kanalizační řád na pozemku p.č. 

1164/3 v k.ú. Volárna, obec Volárna, dále aby mohl zajistit kolaudaci 

stavby inženýrských sítí a bezúplatně je převedl do vlastnictví Obce 

Volárna s tím, že zároveň zřídí ke svému pozemku p.č. 893/8 v k.ú. 

Volárna, obec Volárna věcné břemeno služebnosti inženýrských sítí pro 

umístění těchto inženýrských sítí. 

  Hlasování: 6-0-0 

 

12.Rozpočtové opatření č.(02/2021): 
 Rozpočtové opatření č.(02/2021) bylo schváleno. 
 Hlasování: 6-0-0 

 

13. Ostatní: 

- Oznámení o záměru ,,Energetické centrum-Ovčáry u Kolína´´ v k.ú. Ovčáry u Kolína. 

Předmětem záměru je výstavba areálu bioplynové stanice pro využívání biologicky 

rozložitelných odpadů. 
 

- DSO svazek obcí mikroregionu Kolínské Zálabí, zveřejnilo závěrečný účet, včetně 

zprávy o výsledku hospodaření za rok 2020. Výsledek je vyvěšen na stránkách obce. 
 

- Od 29.3. začne 1x týdne testování zaměstnanců OÚ, včetně pracovníků na dohodu 

(DPP) na nemoc COVID 19. 
 

- Proběhne třetí fáze opravy 10-12 kanalizačních vpustí. 
 

- Instalace dvou odpadkových košů na cyklostezce směr TPCA a na ořechové aleji. 
 



- ČEZ Distribuce již nebude informovat papírovými letáky po obci  o odstávce 

elektrické energie. Informace o odstávkách budou zveřejněny na webových 

stránkách obce a hlášením v obecním rozhlase. 
 

14. Diskuse: 

 - p. Mácha, dotaz na počet COVID-19  pozitivních  občanů v obci. 

 Dotaz na uzavírku silnice III/3287 silnice Volárna-V.Osek, která bude 

 uzavřena od 22.3.2021-2.5.2021 a od 3.5.2021-25.6.2021. 

 Dotaz na napojení občanů na splaškovou kanalizaci. 
 

 - pí. Prchalová, dotaz na venčení volně pohybujících se psů, kteří nejsou 

 na vodítku. 
 

15. 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.2 ZE DNE  25. 3. 2021 

 
1. ZO Volárna schvaluje vložení mimořádného bodu, finanční příspěvek  na   

provoz MŠ Jestřabí Lhota. Příspěvek se vztahuje na žáky předškolního věku z 
Volárny. 

 
2. ZO Volárna schvaluje vložení mimořádného bodu, Dohodu o úpravě   
 vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících    
 vodovodů. Dodávka vody je od vodohospodářského sdružení Kolín. 
 
 
3. ZO Volárna schvaluje pro rok 2021 finanční příspěvek  na provoz MŠ Jestřábí 

Lhota v částce 11 900,--Kč.  

 
4. ZO Volárna schvaluje, Dohodu o úpravě vzájemných práv a    
 povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů.  

 
5. ZO Volárna schvaluje  pro rok 2021 dodatek s AVE Kolín s.r.o. č. DS/
 014/05030871/22500777/001/11  ke Smlouvě  
 č. S/05030536/22500777/001/11 o sběru, přepravě o odstraňování odpadu. 
  
6. ZO Volárna zamítá Žádost Linky bezpečí ,z.s.  o finanční podporu 3000,- Kč.    
 
7. ZO Volárna zamítá Žádost neziskové organizace ,,Zdravotní Klaun, o.p.s. ´´o 
 finanční podporu pro organizaci, která chodí navštěvovat nemocné děti do 
 nemocnic. 
 
8. ZO Volárna schvaluje Smlouvu o smlouvách budoucích ke zřízení prodloužení 

vodovodního řádu a prodloužení kanalizačního řádu.    
 
9. ZO Volárna schvaluje Rozpočtové opatření č.(02/2021) 

 
 
Ve Volárně, 25.3. 2021                                                                   
 

místostarosta obce: …………………………          starostka obce: ………………………… 

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