
 

 

 

 

ZÁPIS 

 
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného 26.8. 2021 v zasedací místnosti 

Obecního úřadu ve Volárně 

 

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

 

PROGRAM 

 
 

1. Zahájení.  
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. 
3. Kontrola usnesení č. (04/2021) 
4. Schválení vložení tří mimořádných bodů programu. 
 - Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
  č. VPI/PH/2021/110.  

- Výběrové řízení na akci ,,Veřejné osvětlení Volárna u řadových domů č.p. 83 - 
č.p.198“. 
- Souhlasné stanovisko k dělení pozemků par. č. 903/100 a par. č. 903/101 

5.  Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
 č. VPI/PH/2021/110. 
6. Výběrové řízení na akci ,,Veřejné osvětlení Volárna u řadových domů č.p. 83 –  
           č.p.198. 
7. Vyjmutí bodu z programu „Smlouva o spolupráci při zajišťování a 
 spolufinancování dopravní obslužnosti“. 
8. Smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru s Rema Systém, a. s. 
9. Schválení transparentního účtu obce na kterou se poukážou finanční 
 prostředky od obce Volárna. 
10. Schválení finanční částky a transparentního účtu obce, na kterou se poukážou 
 finanční prostředky od obyvatel obce Volárna. 
11. Schválení faktury od Cetin, a. s., havarijní stav mostku p.č. 1171/2, poškození 
 optického kabelu. 
12. Rozpočtové opatření č. (05/2021) 
13. Ostatní. 
14. Diskuse. 
15. Závěr. 



 
1. Zahájení: 

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

 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 

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

Ověřovatelé zápisu 5. zasedání ZO Volárna: návrh p. Aleš Hanek,  

p. Lukáš Bálek. 

  Hlasování: 5-0-0  

 
3. Kontrola usnesení č. (04/2021): 
  Kontrola usnesení č. (04/2021) proběhla. 
 
 
4. Schválení, vložení třech mimořádných bodů programu: 
  - Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
   č. VPI/PH/2021/110. 
  Hlasování: 5-0-0  

  - Výběrové řízení na akci ,,Veřejné osvětlení Volárna u  řadových domů 
  č.p. 83 – č.p.198“. 
  Hlasování: 5-0-0 

  -Souhlasné stanovisko k dělení pozemků par. č. 903/100 a par.č. 903/101 
  Hlasování: 5-0-0 
 
5. Smlouva o realizaci překládky sítě  elektronických komunikací č. 
VPI/PH/2021/110: 
 Smlouva je o přeložce kabelu od Cetin a.s. u místního obchodu, kde  
 bude nová autobusová zastávka podle PD na nové chodníky. Cena   
 přeložky je 316 497,-Kč bez DPH. Tato částka je uznatelný náklad v   
 dotaci na chodníky. 
  Hlasování: 5-0-0 

 
 
6. Výběrové řízení na akci ,,Veřejné osvětlení Volárna u řadových domů č.p. 83 – č.p. 
198: 
 Jedná se o zakázku malého rozsahu. Do výběrového řízení se přihlásily 

  3 firmy.  
1) Maděra a Šípek spol. s.r.o., Kluk 116,  Poděbrady.  CN: 396 000,-Kč, bez DPH. 
2) Enermont s. r.o., Kolínská 2166, Nymburk.  CN: 351 101,-Kč, bez DPH. 
3) Aleš Hemerka, Barákova 625, Sadská. CN: 367 446,-Kč, bez DPH. 



  Jako nejvhodnější nabídka a vítěz výběrového řízení byla vybrána  
  nabídka č. 2, dodavatele Enermont s.r.o., Kolínská 2166, 
  Nymburk, 288 02, IČ: 04711912. 
  Hlasování: 5-0-0 
 
7. Souhlasné stanovisko k dělení pozemků par. č.  903/100 a par. č. 903/101.  

Obec souhlasí s dělením pozemků par. č. 903/100 a par. č 903/101 dle 
zaslaného GP č. 314-25/2021 ze dne 2.7.2021. Bude zasláno dopisem na 
DOMY VS s.r.o. s danými podmínkami. 
Hlasování: 5-0-0 
 

8. Vyjmutí bodu programu, Smlouva o spolupráci při zajišťování a spolufinancování 
dopravní obslužnosti: 

Připomínky k této smlouvě, které obec Volárna odeslala, čekají na 
schválení zástupcem pro ekonomické a smluvní zajištění. 

  Hlasování: 5-0-0 

     

9. Smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru s Rema Systém ,a. s. : 
Předmětem smlouvy je zřízení veřejného místa zpětného odběru 
odpadních elektrozařízení a odpadních baterií od konečných uživatelů. 
Místo zpětného odběru bude na OÚ. Otevřeno bude každé pondělí od 
18:00 - 20:00 hod. 

  Hlasování: 5-0-0 

 
10. Schválení transparentního účtu obce na, kterou se poukážou finanční prostředky 
od obce Volárna: 

ZO Volárna schvaluje darovací smlouvu  mezi  SMSČR a obcí Volárna, 
která převádí schválenou částku 50.000,--Kč z rozpočtu obce na 
transparentní účet České spořitelny č.ú: 6013192379/0800. Tato částka 
bude poukázána do obce Tvrdonice zasažené tornádem. 

  Hlasování: 5-0-0 

 

11. Schválení finanční částky a transparentního účtu obce na, kterou se poukážou 
finanční prostředky od obyvatel obce Volárna: 
  ZO Volárna schvaluje darovací smlouvu mezi SMSČR a obcí Volárna,  
  která převádí získané finanční dary od právnických a fyzických osob na 
  transparentní účet České spořitelny č. ú: 6013192379/0800. Vybraná 
  částka 29 900,-Kč bude poukázána do obce Tvrdonice zasažené  
  tornádem. 
  Hlasování: 5-0-0 
 

12. Schválení faktury od Cetin, a. s. , Havarijní stav mostku p.č. 1171/2, poškození 
optického kabelu: 



Faktura nebyla od firmy Cetin,a.s.  ještě v den veřejného zasedání  
vystavena. Jedná se o částku cca 120 000,-- -150 000,--Kč. Proběhla 
oprava havarijního stavu mostku, při které došlo k poškození optického 
kabelu (internetu), (firmy Cetin a.s.) který musel být okamžitě opraven. 
Škoda byla nahlášena na pojišťovnu. 

  Hlasování: 5-0-0 

   

 
13. Rozpočtové opatření č. (05/2021) 
  Rozpočtové opatření č. (05/2021) bylo schváleno. 

Hlasování: 5-0-0 

 
14. Ostatní: 
- Firma AVE Kolín s.r.o. nás informovala o zlepšení v třídění směsného a komunálního 
odpadu od občanů. 
- ADRA Development s.r.o., požádali o zábor na umístění stavební buňky na 1. rok do 
7/22. 
- Prodejce Ticket-Art Praha s.r.o. je v insolvenci, vstupenky na divadelní představení 
„Kvítek Mandragory“ se nebude konat, peníze za vstupenky bude Obec Volárna 
občanům vracet.  
- Do konce října budou nainstalovány nové lavičky u „Plačáku“ a na koupališti. 
- Kamera na sběrném dvoře byla nainstalována k udržení pořádku v obci, v řešení je 
nabídka od Obecní Policie Velký Osek o monitorování a vybírání přestupků. 
- Oprava kanalizačních vpustí, 3.etapa,  proběhne  v průběhu září – říjen. 
-  25.8.2021 proběhlo jednání na SFDI Praha. Došlo k projednání a připomínkování 
naší PD na nové chodníky a nové náměstí. 
- Kultura v obci – podzim  
23.10. Vyřezávání dýní, 29.10.  Lampionový průvod,  13.11. Posvícenská zábava, 
26.11. Rozsvícení vánočního stromu, 4.12. Mikulášská besídka a 11.12. Myslivecký 
ples 

 
14. Diskuse: 
  - p. Mácha, dotaz na zájezd dříve narozených. 
     - dotaz na začátek prací na nových chodnících. 
 
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.5  ZE DNE  26. 8. 202 

 
1. ZO Volárna schvaluje vložení dvou mimořádných bodů do programu. 
 - Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/ 
 2021/110.  

 - Výběrové řízení na akci  „Veřejné osvětlení  Volárna u řadových domů  
 č.p. 83 – č.p. 198“. 
 
2. ZO Volárna schvaluje, Smlouvu na přeložku kabelu od Cetin, a.s ., u místního 
 obchodu, kde bude nová autobusová zastávka podle PD na nové chodníky. 
 Cena přeložky je 316 497,-Kč bez DPH. Tato částka je uznatelný náklad v dotaci 
 na chodníky. 
 
3. ZO Volárna schvaluje nejvhodnější nabídku a vítěze výběrového řízení na akci   

„Veřejné osvětlení Volárna u řadových domů č.p. 83 . č.p. 198“,  firmu 
 Enermont s.r.o., Kolínská 2166, Nymburk, IČO: 04711912. 

  
4.  ZO Volárna souhlasí s dělením pozemků par. č. 903/100 a par. č 903/101 dle 

zaslaného GP č. 314-25/2021 ze dne 2.7.2021, následně bude zasláno dopisem 
na DOMY VS s.r.o. se danými podmínkami.  

 
5. ZO Volárna schvaluje vyjmutí bodu z programu ,,Smlouva o spolupráci při 

zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti´´. 
 
6. ZO Volárna schvaluje smlouvu s Rema Systém, a. s. o zřízení zpětného 

veřejného místa zpětného odběru odpadních elektrozařízení a odpadních 
baterií od konečných uživatelů. 

 

7. ZO Volárna schvaluje darovací smlouvu  mezi  SMSČR a obcí Volárna, která 
převádí schválenou částku 50.000,--Kč z rozpočtu obce na transparentní účet 
České spořitelny č.ú: 6013192379/0800. Tato částka bude poukázána do obce 
Tvrdonice zasažené tornádem. 

 

8. ZO Volárna schvaluje darovací smlouvu mezi SMSČR a obcí Volárna, která 
 převádí získané finanční dary od právnických a fyzických osob na transparentní 
 účet České spořitelny č. ú: 6013192379/0800. Vybraná částka 29 900,-Kč bude 
 poukázána do obce Tvrdonice zasažené tornádem. 
 

 



 

 

9. ZO Volárna schvaluje fakturu od firmy Cetin,a.s., která  nebyla v den zasedání 
zastupitelstva ještě vystavena. Jedná se o částku cca 120 000,-- - 150 000,--Kč. 
Šlo o opravu havarijního stavu mostku, který se propadl po přívalových 
deštích. Při této opravě došlo k poškození optického kabelu (internetu), který 
musel být okamžitě opraven. 

 
 
 
 

Ve Volárně, 26.8. 2021          
 

 

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

 
 

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