
 
 

ZÁPIS 
 

z 3. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného 31.5. 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. (02/2021) 

4. Vyjmutí bodu o smlouvách budoucích ke zřízení, prodloužení vodovodního 
 řádu a prodloužení kanalizačního řádu s ADRA Development s.r.o. 
5. Smlouva o  budoucí darovací smlouvě, prodloužení kanalizačního řádu se 
 Stanislavem Kratinou. 
6. Smlouva o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě na 
 rok 2021. 
7. Schválení účetní závěrky za rok 2020 

8. Schválení závěrečného účtu za rok 2020 

9. Rozpočtové opatření č. (03/2021) 
10. Ostatní 
11. Diskuse 

12. Závěr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1. Zahájení: 

3. zasedání Zastupitelstva obce Volárna zahájila a řídila starostka obce pí. 
Dana Bayerová. 

 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 

Zapisovatel zápisu 3. zasedání ZO Volárna: návrh p. Radek Pelikán. 
Hlasování: 5-0-0 

Ověřovatelé zápisu 3. zasedání ZO Volárna: návrh p. Aleš Hanek,  

p. Lukáš Bálek. 

  Hlasování: 5-0-0  

 
3. Kontrola usnesení č. (02/2021): 
  Kontrola usnesení č. (02/2021) proběhla. 
 
4. Vyjmutí bodu o smlouvách budoucích ke zřízení, prodloužení vodovodního řádu a 
prodloužení kanalizačního řádu  s ADRA Development s.r.o. 

ZO Volárna vyjmulo bod „Smlouva o smlouvách budoucích ke zřízení 
prodloužení vodovodního řádu a prodloužení kanalizačního řádu „  s  
ADRA Development s. r. o..  ADRA Development s. r. o.  nedodala 
podepsanou smlouvu do začátku veřejného zasedání zastupitelstva obce 
Volárna. 

  Hlasování. 5-0-0 

 
5. Smlouva o  budoucí darovací smlouvě, prodloužení kanalizačního řádu se 
Stanislavem Kratinou.: 
  Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek, za kterých bude  
  uzavřena darovací smlouva o převodu vlastnického práva na stavbu  
  tlakové kanalizační větve AH-1 o délce 47,0 m na pozemku 1152/2 v k. ú. 
  Volárna. 
  Hlasování: 5-0-0 

 

6. Smlouva o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě na rok 
2021. 
  Obec Volárna a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. uzavírají podle 
  zákona č. 111/1994 Sb.  smlouvu o závazku veřejné služby ve   
  vnitrostátní linkové osobní dopravě na rok 2021. Účelem smlouvy je  
  zabezpečení dopravní obslužnosti dle § 19 c) zákona č. 111/1994 Sb. 
  Pro rok 2021 se celkový podíl prokazatelné ztráty stanovuje ve výši  
  102 080,-Kč. Tato částka je pro rok 2021 nepřekročitelná. Výše této  



  ztráty bude závislá na skutečně ujetých kilometrech dle schválených  
  jízdních řádů na rok 2021. Sjednaný počet ujetých kilometrů dle  
  schválených jízdních řádů za rok 2021 činí 8 764 km. 
  Hlasování: 5-0-0 

 

7. Schválení účetní závěrky za rok 2020: 
  ZO Volárna schvaluje účetní závěrku obce Volárna IČ: 00235911  
  sestavenou k rozvahovému dni 31.12. 2020  a zároveň souhlasí  
  s převedením Hospodářského výsledku z účtu 431 na účet 432 

  Hlasování: 5-0-0 

 

8.Schválení závěrečného účtu na rok 2020: 
  ZO Volárna schvaluje závěrečný účet obce Volárna za rok 2020 bez  
  výhrad. 

 Hlasování: 5-0-0 

 

9. Rozpočtové opatření č. (03/2021): 
  Rozpočtové opatření č. (03/2021) bylo schváleno. 
  Hlasování: 5-0-0 

 

10. Ostatní: 
- Zakoupení odpadkového koše na psí exkrementy na polní cestě k ČOV. 
- Možnost dotačního programu na sázení stromů v obci. 
- Možnost získat dotaci 1000,-Kč na občana. 
- Obchodní smlouva o reklamě a propagaci, Obci Volárna od p. Zalabáka 20 tis. Kč. 
- Výstavba ,,Energetického centra´´ v průmyslové zóně Ovčáry. 
- Biofarma Karlín výstavba stáje pro krávy a telata. 
- Oprava zborcených kanálů na obecních komunikacích. 
- Řadové domy začátek stavby cca koncem června. 
- Probíhají kontroly domovních popelnic. 
- Průběh finančního auditu proběhl bez závad. 
- Očkování psů proti vzteklině bude během července. 
- V těchto dnech bude zakoupen nový traktor na sekání trávy. 
- Svoz nebezpečných odpadů se uskuteční 19.6.2021 od 11:15-12:00 hod. u 
sběrného místa.  
 

11. Diskuse: 
- p. Kubík vysvětlil zastupitelstvu a občanům technologické postupy při odkalení a 
čištění v ČOV. 
- p. Mácha dotaz na geometrické nedostatky občanů, které řeší katastrální úřad v 
Kolíně. Dále dotaz na průběh sčítání občanů. 
 

 



12. Závěr: 
Starostka obce Volárna paní Bayerová poděkovala zastupitelům a 

občanům za účast a v 19:00 hod  ukončila  zasedání  zastupitelstva obce 

Volárna.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VOLÁRNA                     
Č.3 ZE DNE  31. 5. 2021 

 
 
1. ZO Volárna schvaluje, vyjmutí bodu z programu „Smlouva o smlouvách 

budoucích ke zřízení, prodloužení vodovodního řádu a prodloužení 
kanalizačního řádu s ADRA  Development s. r. o. .  ADRA Development s. r. o.  
nedodala podepsanou smlouvu do začátku  veřejného zasedání zastupitelstva 
obce Volárna. 

 
2. ZO Volárna schvaluje „Smlouvu o  budoucí darovací smlouvě“, kde předmětem 

smlouvy je sjednání podmínek za kterých bude uzavřená darovací smlouva o 
převodu vlastnického práva na stavbu tlakové kanalizační větve AH-1 o délce 
47,0m na pozemku č. 1151/2 v k.ú. Volárna. 

 

3. ZO Volárna a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. uzavírají smlouvu podle 
 zákona č. 111/1994 Sb.  ZO Volárna schvaluje smlouvu o závazku veřejné 
 služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě na rok 2021. 
 
4. ZO Volárna schvaluje účetní závěrku obce Volárna IČ: 00235911 sestavenou 
 k rozvahovému dni 31.12. 2020  a zároveň souhlasí s převedením 
 Hospodářského výsledku z účtu 431 na účet 432. 
 
5. ZO Volárna schvaluje závěrečný účet obce Volárna za rok 2020, bez výhrad. 
 
6. ZO Volárna schvaluje „Rozpočtové opatření č. (03/2021)“. 
 
 
 
Ve Volárně, 31.5. 2021             
                                                       
 
místostarosta obce: …………………………          starostka obce: ………………………… 

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