
ZÁPIS 

 
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného 20.12. 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.  Kontrola usnesení č. (07/2021) 
4. Mimořádné vložení tří bodů do programu. 

- Memorandum o partnerství a spolupráci při systémovém řešení odpadového 
hospodářství obce Volárna. 
- Smlouva o pronájmu reklamní plochy. 
- Žádost Mysliveckého spolku Jestřábí Lhota o finanční příspěvek na rok 2022. 

5. Časový plán obce Volárna PZKO 2020. 
6. Vnitřní směrnice obce Volárna č.1/2018. 
7. Obecně závazná vyhláška obce Volárna č.1/2022 o místním poplatku za obecní 
 systém odpadového hospodářství. 
8. Obecně závazná vyhláška obce Volárna č.2/2022o stanovení obecního systému 
 odpadového hospodářství. 
9. Ceník za nájem a hřbitovní služby za rok 2022. 
10. Smlouva o spolupráci o zajišťování a financování dopravní obslužnosti platná 
 od 1.1.2022. 
11. Dodatek AVE Kolín s.r.o. na rok 2022. 
12. Cena vodného a  stočného na rok 2022. 
13. Žádost o finanční příspěvek TJ Sokol Velký Osek. 
14. Žádost o exhumaci v souladu s §2 písm. m. zákona o pohřebnictví. 
15 Žádost o spolupráci a podporu Domácí hospic Kolín. 
16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 
 stavby. 
17. Plán financování a obnovy vodovodu a kanalizace obce Volárna na období 
 2022-2031. 
18. Střednědobý výhled na rok 2022. 
19. Odpisový plán na rok 2022. 

20. Návrh rozpočtu na rok 2022. 

21. Schválení inventární komise. 

22. Rozpočtové opatření č. (08/2021) 
23. DSO Mikroregion Kolínské Zálabí , návrh rozpočtu a střednědobý výhled. 



24. Ostatní. 
25. Diskuse. 
26. Závěr. 
 
 
1. Zahájení: 

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

 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 

Zapisovatel zápisu 8. zasedání ZO Volárna: návrh p. Radek Pelikán. 
Hlasování: 6-0-0 

Ověřovatelé zápisu 8. zasedání ZO Volárna: návrh p. Aleš Hanek,  

pí. Gabriela Hanková. 

  Hlasování: 6-0-0 
 
4. Kontrola usnesení č.(07/2021): 
  Kontrola usnesení č.(07/2021) proběhla. 
 

 
3. Mimořádné vložení tří bodů programu: 

1) Memorandum o partnerství a spolupráci při systémovém řešení 
odpadového hospodářství obce Volárna. 
2) Smlouva o pronájmu reklamní plochy. 
3) Žádost Mysliveckého spolku Jestřabí Lhota o finanční příspěvek. 
Hlasování: 6-0-0 

 
4. Kontrola usnesení č.(07/2021): 
  Kontrola usnesení č.(07/2021) proběhla. 
 

5. Memorandum o partnerství a spolupráci při systémovém řešení odpadového 
hospodářství obce Volárna: 
  Memorandum je uzavřené mezi Obcí Volárna, Elektrárnou   
  Opatovice ,a.s. a firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
  Účastníci memoranda deklarují podporu a společný zájem na přípravě 
  vhodného zařízení na energetické využívání komunálních odpadů v  
  lokalitě opatovické elektrárny. Předpokládané množství zbytkových  
  komunálních odpadů, jejíchž původ je na území Obce, v ZEVO , v  
  předpokládaném množství 191,01t odpadů ročně. 
  Hlasování: 6-0-0 

 

 

 



6. Smlouva o pronájmu reklamní plochy: 
Předmětem smlouvy je, že Obec Volárna poskytne reklamní plochu firmě 
IMMO Leasing Development s.r.o. a to na zábradlí před obchodem s 
potravinami a na autobusové zastávce, po dobu 6 měsíců. Reklama bude 
využita na prodej řadových domů v obci Volárna. Dohodnutá smluvní 
částka je  4000,-Kč, nájemce tuto částku zaplatí po podpisu smlouvy. 

  Hlasování: 6-0-0 

 

7. Žádost Mysliveckého spolku Jestřabí Lhota o finanční příspěvek: 
  Žádost o finanční příspěvek Mysliveckému spolku Jestřabí Lhota se  
  zamítá. 
  Hlasování: 6-0-0 

 

8. Časový plán obce Volárna PZKO 2020: 
Časový plán obce stanovuje účinnou kontrolu plnění požadavků 
kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně 
ovzduší, zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv 
na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby 
spalovaného paliva. 

  Hlasování: 6-0-0 

 

9. Vnitřní směrnice obce Volárna č.1/2018: 
Vnitřní směrnice obce Volárna č. 1/2018 se ruší, nahrazuje ji nová 
Vnitřní směrnice č. 1/2022. V nové směrnici se upravila cena pronájmu 
zasedací místnosti v budově OÚ. Pronájem druhé malé místnosti na OÚ 
se v nové směrnici úplně zrušil. 

  Hlasování: 6-0-0 

   

10. Obecně závazná vyhláška obce Volárna č.1/2022 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství: 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o místních poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství je vydána na základě paragrafu 14 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s paragrafem 10 písm. d) a paragrafem 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Na rok 2022 je stanoven 
poplatek 650,-- Kč na osobu za netříděný komunální odpad. Tímto se 
ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2020 ze dne 18.12. 2020.  

  Hlasování: 6-0-0 

 
 

 

 

 



11. Obecně závazná vyhláška obce Volárna č.2/2022 o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství: 

Obecně závazná vyhláška č.2/2022 o stanovení systému odpadového 
hospodářství je vydána na základě paragrafu 59 odst. 4 zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech a v souladu s paragrafem 10 písm. d) a 
paragrafem 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.  Tato 
vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území 
obce Volárna. Tímto se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2020 ze dne 
23.11.2020.  
 

  Hlasování: 6-0-0 

 
12. Ceník za nájem a hřbitovní služby za rok 2022: 
  Ve smyslu paragrafu 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění  
  pozdějších předpisů se cena za nájem z pozemků pro hrobová místa a za 
  služby související s nájmem hrobového místa na veřejném   
  pohřebišti obce Volárna se skládá: 

Cena za nájem pozemku pro hrobová místa činí: 3,--Kč/m2/rok 

Cena za služby s nájmem spojených hrobového místa činí:  
82,75 Kč/m2/rok. 
Cena celkem za nájem z pozemků pro hrobová místa činí: 
85,75 Kč/m2/rok. 

  Hlasování: 6-0-0 

 
13. Smlouva o spolupráci o zajišťování a financování dopravní obslužnosti platná od 
1.1.2022: 

Předmětem této smlouvy je vymezení podmínek spolupráce Kraje a 
Obce při zajišťování dopravní obslužnosti Obce Volárna. Tato smlouva se 
uzavírá na dobu neurčitou. Výpočet záloh na podíl Obce pro rok 2022 je 
30 946,--Kč. Platby budou probíhat čtvrtletně. 

  Hlasování: 6-0-0 

 
14. Dodatek AVE Kolín s.r.o. na rok 2022: 

Předmětem dodatku č. DS/016/05030871/22500777/001/11  ke 
Smlouvě č. S/05030536/22500777/001/11 o sběru, přepravě a 
odstraňování odpadu je závazek zhotovitele 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. Ceny pro rok 2022 jsou 



navýšené o změnu míry inflace a další nárůst nákladů na poskytování 
služeb.   

  Hlasování: 6-0-0 
 

15. Cena vodného a  stočného na rok 2022: 
  Od 1. ledna 2022 bude dodávána pitná voda za cenu vodného ve výši 
  51,56 Kč/m3 včetně DPH a poskytována služba čištění odpadních vod za 
  cenu stočného ve výši 49,36 Kč/m3 včetně DPH. Cena vodného i  
  stočného bude účtována v jednosložkové formě. 
  Hlasování: 6-0-0 

 

16. Žádost o finanční příspěvek TJ Sokol Velký Osek: 
  TJ Sokol Velký Osek podal žádost o finanční příspěvek na pravidelné  
  sportovní aktivity. ZO Volárna schválilo částku 1 000 ,-Kč. 
  Hlasování: 6-0-0 

 

17. Žádost o exhumaci v souladu s §2 písm. m. zákona o pohřebnictví: 
ZO Volárna schvaluje jako provozovatel veřejného pohřebiště exhumaci 
na hrobě č.48. Jedná se o vyjmutí urny z hrobu a uložení na jiném 
veřejném pohřebišti. 

  Hlasování: 6-0-0 

 

18. Žádost o spolupráci a podporu Domácí hospic Srdcem, z.ú., Kolín: 
Domácí hospic Srdcem, z. ú., Kolín podal žádost o finanční příspěvek na 
paliativní a hospicovou péči. ZO Volárna schválilo částku 1 000,--Kč. 

  Hlasování: 0-0-6 

 

19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 
stavby: 
  ČEZ Distribuce, a. s.  a Obec Volárna uzavírají  Smlouvu o smlouvě  
  budoucí a zároveň zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.  979/4. 
  V rámci rozšiřování distribuční soustavy připravuje ČEZ Distribuce , a. s. 
  stavbu kabelového vedení pro pozemek  parc. č. 979/60. 
  Hlasování: 6-0-0 

 

20. Plán financování a obnovy vodovodu a kanalizace obce Volárna na období 2022-
2031: 

Obsahem Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je vymezení 
infrastrukturního majetku ve členění podle vybraných údajů majetkové 
evidence s reprodukční pořizovací cenou, vyhodnocení stavu majetku 
vyjádřené v % opotřebení, výpočet teoretické doby akumulace 
finančních prostředků, roční potřeba finančních prostředků a její krytí a 



doklady o čerpání vytvořených finančních prostředků včetně faktur nebo 
jejich kopií. 

  Hlasování: 6-0-0 
 
21. Střednědobý výhled na rok 2022: 

  Střednědobý výhled na rok 2022 byl schválen. 

  Hlasování: 6-0-0 

 

22. Odpisový plán na rok 2022: 

  Odpisový plán na rok 2022 byl schválen. 

  Hlasování- 6-0-0 

 

23. Návrh rozpočtu na rok 2022: 

  Návrh rozpočtu byl schválen po paragrafech. Rozpočet bude schodkový. 

  Na krytí schváleného schodkového rozpočtu na rok 2022, bude použito 

  naspořených prostředků z minulých let. 

  Hlasování: 6-0-0 

 

24. Schválení inventární komise: 

           Návrh na složení inventární komise. Předseda pí. Gabriela Hanková,                                       

 členové komise p. Lukáš Bálek a p. Lukáš Luťha. 

           Hlasování: 6-0-0 

 

25. Rozpočtové opatření č. (08/2021): 

  Rozpočtové opatření č. (08/2021)  

  Hlasování: 6-0-0 

 

 

26. DSO Mikroregion Kolínské Zálabí, návrh rozpočtu a střednědobý výhled: 

  Zastupitelstvo obce Volárna bere na vědomí, Návrh rozpočtu na rok  

  2022 a Střednědobý výhled na rok 2022 pro DSO Mikroregion Kolínské 

  Zálabí. 

27. Ostatní: 
- Dotace na sázení ovocných stromů, byl zadán projekt. 
- Stopa bezpečí – byla podání žádost zda nechceme podpořit projekt „Abeceda první 
pomoci“ 
- Oznámení o úředních dnech o vánočních svátcích 
- Návrh na nákup „čistícího kartáče“ na sníh a další nečistoty na chodnících. 
- Informace o umístění velkého modrého kontejneru na papír po vánočních svátcích, 
pro občany k dispozici na OÚ. 
- Audit  - přezkoumání hospodaření obce Volárna za rok 2021, který dnes proběhl, 
byl bezchybný. 



 
28. Diskuse: 
p. Prchalová dotaz na částky v rozpočtu na rok 2022 
paragraf – sportovní činnost 
paragraf – ostatní záležitosti, pozemní komunikace 
 
29. 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.8  ZE DNE  20. 12. 2021 

 
 

1. ZO Volárna schvaluje Memorandum uzavřené mezi Obcí Volárna, Elektrárnou 
 Opatovice, a.s. a firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
 Účastníci memoranda deklarují podporu a společný zájem na přípravě  
 vhodného zařízení na energetické využívání komunálních odpadů v   
 lokalitě opatovické elektrárny. Předpokládané množství zbytkových   
 komunálních odpadů, jejíchž původ je na území Obce, v ZEVO , v   
 předpokládaném množství 191,01t odpadů ročně. 
 

2. ZO Volárna schvaluje pronájem reklamní plochy firmě IMMO Leasing 
Development s.r.o.. Bannery budou připevněny před obchodem s potravinami  
a na autobusové zastávce. Pronájem je sjednán na 6 měsíců za smluvní částku 
ve výši 4 000,--Kč.  Reklama bude využita na prodej řadových domů v obci 
Volárna  

 

3. ZO Volárna zamítá, Žádost o finanční příspěvek Mysliveckému spolku Jestřabí 
Lhota. 

 

4. ZO Volárna schvaluje, Časový plán obce PZKO 2020. 
 
5. ZO Volárna schvaluje zrušení Vnitřní směrnice obce Volárna č. 1/2018 a 

nahrazuje ji nová Vnitřní směrnice č. 1/2022 pronájmu místnosti v budově OÚ 
ve Volárně. 

 

6.  ZO Volárna schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o místním poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství. 

 
7.  ZO Volárna schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku č.2/2022 o stanovení 

systému odpadového hospodářství.  
 

8.  ZO Volárna schvaluje Ceník za nájem a hřbitovní služby na rok 2022. 
 

9.  ZO Volárna schvaluje Smlouvu o spolupráci o zajišťování a financování 
dopravní obslužnosti na rok 2022. Předmětem této smlouvy je vymezení 
podmínek spolupráce Kraje a Obce při zajišťování dopravní obslužnosti Obce 
Volárna. 

 



10.  ZO Volárna schvaluje dodatek č. DS/016/05030871/22500777/001/11  ke 
Smlouvě č. S/05030536/22500777/001/11 o sběru, přepravě o odstraňování 
odpadu. 

  

11. ZO Volárna schvaluje pro rok 2022 cenu vodného ve výši 51,56 Kč/m3 včetně 
DPH a cenu stočného ve výši 49,36Kč/m3 včetně DPH. 

 

12. ZO Volárna schvaluje finanční příspěvek 1 000,--Kč spolku TJ Sokol Velký Osek. 
 

13. ZO Volárna schvaluje jako provozovatel veřejného pohřebiště exhumaci na 
hrobu č.48. 

 

14. ZO Volárna schvaluje finanční podporu ve výši 1000,--Kč Domácímu Hospicu 
Srdcem, z.ú, Kolín. 

 

15. ZO Volárna schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí a zároveň zřízení věcného 
břemene na pozemku parc. č.  979/4. V rámci rozšiřování distribuční soustavy 
připravuje ČEZ Distribuce , a. s.  stavbu kabelového vedení pro pozemek  parc. 
č. 979/60. 

 

16. ZO Volárna schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizace obce 
Volárna na období 2022 – 2031.  

 

17.  ZO Volárna schvaluje Střednědobý výhled na rok 2022. 

 
18.  ZO Volárna schvaluje Odpisový plán na rok 2022. 

 
19.  ZO Volárna schvaluje, Návrh rozpočtu na rok 2022 po paragrafech. Rozpočet 

bude schodkový. Na krytí schváleného schodkového rozpočtu na rok 2022, 
bude použito naspořených prostředků z minulých let. 

 
20.  ZO Volárna schválilo složení inventární komise. Předseda pí. Gabriela Hanková, 

členové komise p. Lukáš Bálek a p. Lukáš Luťha. 

 
21.  ZO Volárna schvaluje Rozpočtové opatření č. (08/2021) 

 
 

Ve Volárně, 20.12. 2021          
 
místostarosta obce: …………………………          starostka obce: ………………………… 

 

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