ZÁPIS
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného 14.3. 2022 v zasedací místnosti
Obecního úřadu ve Volárně
Přítomni: pí. Bayerová, p. Pelikán, pí. Hanková, p. Hanek, p. Luťha. p. Bálek

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení.
Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Kontrola usnesení č. (08/2021)
Rozšíření kapacity ZŠ Velký Osek.
Žádost Handicap Centrum Srdce o. p. s. Chotěšice.
Rozpočtové opatření č. (01/2022)
Ostatní.
Diskuse.
Závěr.

1. Zahájení:
1. zasedání Zastupitelstva obce Volárna zahájila a řídila starostka obce pí.
Dana Bayerová.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Zapisovatel zápisu 1. zasedání ZO Volárna: návrh p. Radek Pelikán.
Hlasování: 6-0-0
Ověřovatelé zápisu 7. zasedání ZO Volárna: návrh p. Lukáš Luťha ,
p. Lukáš Bálek.
Hlasování: 6-0-0
3. Kontrola usnesení č. (08/2021):
Kontrola usnesení č. (08/2021) proběhla.
4. Rozšíření kapacity ZŠ Velký Osek:
Zastupitelstvo obce Volárna schválilo závazný podíl na
investici , ,,Rozšíření kapacity ZŠ Velký Osek´´. Částka bude min.
300 000,--Kč bez DPH na jednoho žáka, (dle skutečnosti v době
vysoutěžení zhotovitele na realizace prací). Následně bude podepsána
smlouva s obcí Velký Osek. ZO Volárna schválilo investici pro 30 žáků.
Hlasování: 6-0-0
5. Žádost Handicap Centrum Srdce o. p. s. Chotěšice:
ZO Volárna schválilo příspěvek na provoz denního stacionáře Handicap
centra Srdce, o. p. s Chotěšice pro občana z Volárny č. p. 12 Matěje
Vršovského. Finanční podpora byla schválena 3 000,--Kč.
Hlasování: 6-0-0
6. Rozpočtové opatření č. (01/2022):
Rozpočtové opatření č. (01/2022) bylo schváleno.
Hlasování: 6-0-0

7. Ostatní:
- Dotace na výsadbu 45 nových stromů podél cyklostezky, směr TPCA.
- Dotace na nové chodníky v únoru nebyla podána z důvodu, nedodání územního
rozhodnutí o nabytí právní moci. Účastníci řízení si bohužel nepřevzali včas dopisy a
došlo také k úmrtí účastnice řízení. Nyní musíme vyčkat na vyřízení dědického řízení.
- Dotace na položení nové umělé trávy na víceúčelovém hřišti.
- Dotace na Obecní hospodu nemůže být poskytnuta, a to z důvodu, že by si obec
musela sama provozovat hospodu a nesměla ji nepronajímat.
- Probíhají dvě fáze oprav kanalizačních vpustí, které budou dokončeny do konce
března.
- Světla u řadových domů jsou zkolaudovaná.
- Zákaz vývozu stavební sutě do kontejneru.
- Pro lepší informovanost bude na sběrném dvoře umístěna tabule s informací, co
patří a nepatří do velkoobjemového kontejneru.
- Obchodní smlouva o reklamně, dar obci od pana T. Zalabáka v hodnotě 25 000,--Kč.
- Proběhl audit přezkoumání hospodaření obce za rok 2021, nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Kulturní akce:
- Poděkování za organizaci ,,MDŽ´´
- 26.3. Volárenský sbor a chlapecký sbor Bruncvík pořádá „Masopust“
- 30.4. obec pořádá pálení čarodějnic
- 7.5. volárenská mládež pořádá Staročeské máje
8. Diskuse:
9. Závěr:
Starostka obce Volárna paní Bayerová poděkovala zastupitelům a
občanům za účast a v 19:30 hod a ukončila zasedání zastupitelstva
obce Volárna.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VOLÁRNA
Č.1 ZE DNE 14. 3. 2022

1.

ZO Volárna schvaluje závazný podíl na investici
,,Rozšíření kapacity ZŠ Velký Osek´´. Částka bude min.
300 000,--Kč bez DPH na jednoho žáka,(dle skutečnosti v době
vysoutěžení zhotovitele na realizace prací). Následně bude podepsána
smlouva s obcí Velký Osek. ZO Volárna schválilo investici pro 30 žáků.

2.

ZO Volárna schvaluje příspěvek 3 000,--Kč na provoz denního stacionáře
Handicap centra Srdce, o. p. s Chotěšice.

3.

ZO Volárna schvaluje Rozpočtové opatření č. (01/2022).

Ve Volárně, 14.3. 2022

místostarosta obce: …………………………

Dana
Bayerová

Digitálně podepsal
Dana Bayerová
Datum: 2022.03.29
08:22:06 +02'00'

starostka obce: …………………………

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

