
ZÁPIS 
 

z 4. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného 1.7. 2021 v zasedací místnosti 
Obecního úřadu ve Volárně 

 

Přítomni: pí. Bayerová, p. Pelikán, pí. Hanková, p. Hanek, p. L. Luťha. 
Omluven: p. Bálek 

 

PROGRAM 

 
 
 

1. Zahájení  
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Kontrola usnesení č.(03/2021) 

4. Vložení mimořádného bodu ,,Vyčlenění finanční částky na pomoc obcím 
zasažených živelnou pohromou“  

6. Smlouva o smlouvách budoucích ke zřízení, prodloužení vodovodního řádu a 
 prodloužení kanalizačního řádu  s ADRA Development s.r.o. 
7.  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 
 provést stavbu č. IZ-12-6002676/SOBS/001 

8. Žádost o spolupráci Domácí hospic Srdcem, z.s. 
9. Výběr dodavatele modrých popelnic na papír 

10. Rozpočtové opatření č. (04/2021) 
11. Ostatní 
12. Diskuse 

13. Závěr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Zahájení: 

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

 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 

Zapisovatel zápisu 4. zasedání ZO Volárna: návrh p. Radek Pelikán. 
Hlasování: 5-0-0 

Ověřovatelé zápisu 4. zasedání ZO Volárna: návrh pí. Gabriela Hanková,  

p. Lukáš Luťha. 

  Hlasování: 5-0-0  

 
3. Kontrola usnesení č. (03/2021): 
  Kontrola usnesení č. (03/2021) proběhla. 
 

4.Vložení mimořádného bodu  ,,Vyčlenění finanční částky na pomoc obcím 
zasažených živelnou pohromou. 

ZO Volárna schválilo vložení mimořádného bodu „Vyčlenění finanční 
částky na pomoc obcím zasažených živelnou pohromou“. 
Hlasování: 5-0-0 

 

5. Vyčlenění finanční částky na pomoc obcím zasažených živelnou pohromou: 
ZO Volárna rozhodlo o vyčlenění finanční částky 50 000,--Kč na pomoc 
obcím zasažených živelnou pohromou. 

  Hlasování: 5-0-0 
   

6. Smlouva o smlouvách budoucích ke zřízení, prodloužení vodovodního řádu a 
prodloužení kanalizačního řádu  s ADRA Development s.r.o. 

Účelem této smlouvy je prodloužení vodovodního řádu a prodloužení 
kanalizačního výtlačného řádu, 9x vodovodní přípojka, 9x kanalizační 
přípojka v k.ú. Volárna. Na pozemcích p.č.  893/8, p.č. 1164/3, p.č. 
893/39, p.č. 893/40, p.č. 893/41, p.č. 893/42, p.č. 893/43, p.č. 893/45, 
p.č. 893/46, p.č. 893/47, vše v k.ú. Volárna.  Dále se investor zavazuje 
zajištěním kolaudace stavby inženýrských sítí a bezúplatného převodu 
do vlastnictví Obce Volárna, s tím, že zároveň zřídí ke svému pozemku 
p.č. 893/8 v k.ú. Volárna věcné břemeno služebnosti inženýrských sítí 
pro umístění těchto inženýrských sítí. 

  Hlasování. 5-0-0 

 

 

 

 

 



7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu č. IZ-12-6002676/SOBS/001: 
  Obec Volárna prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemků   
  parcelní číslo 1161/10, 1161/18, v katastrálním území Volárna.  
  Předpokládaný rozsah omezení Dotčené(ných) nemovitostí Věcným  
  břemenem činí 21bm/ 12,6m2 a nepřesáhne rozsah vyznačený v  
  situačním snímku tvořící přílohu č.1 této smlouvy. Obec Volárna uzavře 
  „Vlastní smlouvu´´ jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene. 
  Obsahem této smlouvy bude mít ČEZ Distribuce a.s. právo, umístit,  
  provozovat , opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy. Přeložka 
  kabelového  vedení je z důvodu budoucích nových chodníků u prodejny 
  potravin. 
  Hlasování: 5-0-0 

 

8. Žádost o spolupráci Domácí hospic Srdcem, z. s.: 
  ZO Volárna projednalo žádost Domácí hospic Srdcem, z. 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 Domácí hospic Srdcem, z. s. nepřispěje. 
  Hlasování: 4-1-0 

 

9. Výběr dodavatele modrých popelnic na papír: 
  ZO Volárna rozhodlo o zakoupení do každého čísla popisného modrou 
  popelnici na odpadový papír. 
  V poměru kvalita, cena, záruka a termín dodání,  byla vybrána ze čtyř   

 cenových nabídek firma  AVE Kolín ,s.r.o.  
  Za dodání 220 ks modrých popelnic,  je cena za kus  699,-Kč  bez DPH. 
  Hlasování: 5-0-0 

 

10. Rozpočtové opatření č. (04/2021) 
  Rozpočtové opatření č. (04/2021) bylo schváleno. 
  Hlasování: 5-0-0 

 

11. Ostatní: 
- Vyprojektování nových světel k novým řadovým domům k ČOV. 
- Možnost oplocení dětského hřiště. 
- Zřízení místa zpětné odběru na použité velké elektro na OÚ. 
- Mostky za ČOV, vybagrování od fa. Biofarma Karlín, nákup betonových trubek od      
ZOD Zálabí Ovčáry. 
- Výběr finančních darů od občanů na pomoc zasaženým obcím tornádem. 
 

 

 



12. Diskuse: 
  - p. Mácha dotaz na cenu odvozu modrých popelnic. 
  - p. Cvopa dotaz na časy školních autobusových linek do Velkého Oseka. 
 

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.4  ZE DNE  1. 7. 2021 

 
1. ZO Volárna schválilo vložení mimořádného bodu ,,Vyčlenění finanční částky na 

pomoc obcím zasažených živelnou pohromou“.  
 
2. ZO Volárna schvaluje vyčlenění finanční částky 50 000,--Kč na pomoc obcím 

zasažených živelnou pohromou.  
 
3. ZO Volárna schvaluje,, Smlouvu o smlouvách budoucích ke zřízení, prodloužení 

 vodovodního řádu a prodloužení kanalizačního řádu´´ s  ADRA  Development 
 s. r. o. na pozemku 1164/3 ve vlastnictví obce Volárna a na pozemku 893/8 ve 
vlastnictví investora, vše v k.ú. Volárna. 

 

4. ZO Volárna schvaluje  ,,Smlouvu o budoucí smlouvě o  zřízení věcného 
břemene a smlouvu provést stavbu č. IZ-12-6002676/SOBS/  001´´ 
s ČEZ Distribuce, a.s.. 

 

5. ZO Volárna zamítá Žádost o finanční příspěvek o ,,Domácí hospic  
Srdcem, z. s.´´.  

 

6. ZO Volárna schválilo firmu AVE Kolín, s.r.o. pro nákup modrých popelnic na 
papír do každé domácnosti.  

 Cena 699,--Kč bez DPH, počet 220 ks. 
 

7. ZO Volárna schvaluje Rozpočtové opatření č. (04/2021)  

 

 
 
Ve Volárně, 1.7. 2021      
     
                                                          
místostarosta obce: …………………………          starostka obce: ………………………… 

 
 
Ověřovatelé……………………………………………………………………………… 
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