
 
ZÁPIS 

 
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného 23.5. 2022 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. Vložení mimořádného bodu,Dodatek č.1 k prodloužení kanalizačního a 
 vodovodního řádu.  
4. Kontrola usnesení č.(01/2022). 
5. Dodatek č.1 k prodloužení kanalizačního a vodovodního řádu: 
6. Počet členů zastupitelstva do komunálních voleb 2022. 
7. Výběr dodavatele vchodových dveří do Obecní hospody. 
8. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IZ-12-6002676/001. 
9. Obecně závazná vyhláška obce Volárna o veřejném pořádku a opatřeních k 
 jeho zabezpečení. 
10. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemku p. č. 893/8. 
11. Žádost o příspěvek MŠ Jestřabí Lhota. 
12.  Žádost o příspěvek na výstavbu chodníků. 
13.  Nové pojištění majetku a odpovědnosti obce. 
14. Schválení účetní závěrky za rok 2021. 
15. Schválení závěrečného účtu za rok 2021. 
16.  Rozpočtové opatření č. (02/2022). 
17. Ostatní. 
18. Diskuse. 
19. Závěr. 
 
 
 
 
1. Zahájení: 

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

 



 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 

Zapisovatel zápisu 2. zasedání ZO Volárna: návrh p. Radek Pelikán. 
Hlasování: 6-0-0 

Ověřovatelé zápisu 2. zasedání ZO Volárna: návrh pí. Gabriela Hanková,  

p. Lukáš Luťha. 

  Hlasování: 6-0-0 

 
3. Vložení mimořádného bodu, Dodatek č.1 k prodloužení kanalizačního a 
vodovodního řádu: 
  ZO Volárna schvaluje vložení mimořádného bodu Dodatek č.1 k  
  prodloužení kanalizačního a vodovodního řádu.  

  Hlasování: 6-0-0 

 
4. Kontrola usnesení č. (01/2022): 
  Kontrola usnesení č. (01/2022) proběhla. 
 

5. Dodatek č.1 k prodloužení kanalizačního a vodovodního řádu: 
Dodatek č.1 ke Smlouvě o smlouvách budoucích ke zřízení prodloužení 
vodovodního řádu a prodloužení kanalizačního řádu je  uzavřený mezi 
Rezidence Immo V. s.r.o., ENERGIE AG Kolín a.s. a Obcí Volárna.   

  Předmětem dodatku je závazek investora, že s Obcí Volárna uzavře   
                     „Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy“ na pozemek par. č. 893/8,  
                      dále obsahuje závazky o provozování inženýrských sítí a  zajištění souhlasů  
                      budoucích kupujících jednotlivých řadových RD s umístěním šachet. 
  Hlasování: 6-0-0  

 
6. Počet členů zastupitelstva do komunálních voleb 2022: 

ZO Volárna schvaluje pro komunální volby 2022 sedm členů  
zastupitelstva obce. 
Hlasování: 6-0-0 

 

7. Výběr dodavatele vchodových dveří do Obecní hospody: 
  Zastupitelstvo Obce Volárna rozhodlo o investici do Obecní hospody  
  Volárna. Investice se bude  týkat výměny dvou vchodových dveří.   
  Jedny budou namontovány do vstupu do Obecní hospody a druhé do 
  vstupu do sálu. Na výměnu dveří byly poptány tři  firmy z okolí Kolína a    
                      to: Stavona Kříž s.r.o., Okna Macek a.s. a Vekra s.r.o. V poměru kvalita,   
                      cena a dodavatel českých dveří byla vybrána firma Stavona Kříž s.r.o.  
                      Kolín, která již v předloňském roce prováděla montáž oken v Obecní  
                      hospodě.  
  Hlasování: 6-0-0 



 

8. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IZ-12-6002676/001: 
Obsahem věcného břemene na pozemcích obce Volárna parc. č. 
1161/10, 1161/18, v k. ú. Volárna je právo firmě ČEZ Distribuce, a.s.  
umístit, provozovat , opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy 
na dotčených nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a 
modernizaci. Povinnost obce Volárna je výkon těchto práv strpět. 
Hlasování: 6-0-0 

 

9. Obecně závazná vyhláška obce Volárna č.1/ 2022 o veřejném pořádku a 
opatřeních k jeho zabezpečení: 
  Cílem této vyhlášky je ochrana veřejného pořádku na území obce  
  Volárna a stanovit opatření směřující k zajištění místních záležitostí  
  veřejného pořádku, ochraně zdraví, bezpečnosti osob, majetku a  
  veřejné zeleně. 
  Hlasování: 6-0-0 

 

 

10. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemku p. č. 893/8: 
  Smlouva je uzavřená mezi Rezidence Immo V. s.r.o. a Obcí Volárna.  
                      Předmětem smlouvy je prodej a převod pozemku par. č. 893/8. Kupní  
                      cena za pozemek bude činit 1,--Kč, 
  Hlasování: 6-0-0 

 

11. Žádost o příspěvek MŠ Jestřabí Lhota: 
 Obec  Jestřabí  Lhota požádala dopisem Obec Volárna o finanční 
 příspěvek na žáky předškolního věku, kteří navštěvují místní MŠ 
 v Jestřabí Lhotě. Z obce Volárna navštěvuje MŠ Jestřabí Lhota 7 dětí. 
 Zastupitelstvo obce Volárna se rozhodlo darovat obci Jestřabí Lhota 
 1700,- Kč na jednoho žáka, tj. celkem 11 900,- Kč. Dle informací starosty 
 p. Nedbala bude příspěvek použit na běžný  provoz školky, tudíž z něj 
 nebude primárně nakupováno. Jedná se o neinvestiční příspěvek. 
 Hlasování: 6-0-0 

 

12. Žádost o příspěvek na výstavbu chodníků: 
  Rezidence Immo V. s.r.o. podala dne 16.5.2022 žádost o finanční  
                      příspěvek na vybudování nových chodníků k ,,Řadové domy Volárna´´ na  
                      pozemku obce Volárna parc. č. 1164/3. v celkové výši 98.700,00Kč. bez  
                      DPH. Zastupitelstvo obce Volárna rozhodlo, že finanční příspěvek  
                      neposkytne. 
           Hlasování: 6-0-0 

 

 



 

13. Nové pojištění majetku a odpovědnosti obce: 
  ZO Volárna projednalo a schválilo novou pojistnou smlouvu č.  
                      4585308801 na pojištění obecního majetku, staveb a odpovědnosti. 
  Dnem podpisu této smlouvy, zaniká pojistná smlouva č. 2080832641. 
  Hlasování: 6-0-0 

 

14. Schválení účetní závěrky za rok 2021: 
  ZO Volárna schvaluje účetní závěrku obce Volárna IČ: 00235911  
  sestavenou k rozvahovému dni 31.12. 2021  a zároveň souhlasí  
  s převedením Hospodářského výsledku z účtu 431 na účet 432 

  Hlasování: 6-0-0 

 

15. Schválení závěrečného účtu na rok 2021: 
  ZO Volárna schvaluje závěrečný účet obce Volárna za rok 2021 bez  
  výhrad. 
  Hlasování: 6-0-0 

 

16. Rozpočtové opatření č. (02/2022): 
 Rozpočtové opatření č. (02/2022) , bylo schváleno. 
 Hlasování: 6-0-0 

 

17. Ostatní: 
 

- Mikroregion Polabský Luh, jehož je obec Volárna členem,  bude žádat o dotaci na 
nákup čtyř elektromobilů. Tři vozy budou  mít korbu na sklápění a jeden bude mít 
vysokozdvižnou plošinu. 
- ZO Volárna  schválilo „ROZHODNUTÍ“  o prominutí místního poplatku a jeho 
příslušenství z důvodu mimořádné události. Prominutí místního poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství se vztahuje na fyzické osoby, které přicházejí do 
České republiky z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. Prominutí 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství za poplatkové období od 
1.1.2022 do 31.12.2022, splatného do 31.3.2022. 
- Dne 10.5.2022  byla obec Volárna požádána Klubem RADOST, Prostějov, 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 asociace ,,Klub 
RADOST´´ nepřispěje. 
-  Finanční dar obci od firma VPK Suchý s.r.o. 15 000,-Kč. 
-  Bude sepsána DPP s p. Vasylem Pavlyukem na pomocné práce v obci. 
-  Věcné břemeno a územní souhlas s umístěním kanalizačních jímek a vodovodních 
šachet a jejího napojení u  bytovek. 
- Byla provedena výměna 16 akumulátorů na obecním rozhlase. 
 



- Byla podána dotace na výsadbu 45 ks ovocných stromů na cyklostezce směr TPCA. 
- Výlet dětí do zábavného parku Mirakulum Milovice bude k ukončení prázdnin 
3.9.2022. 
- Vítání občánků  bude 19.6.2022. 
- Pouťové odpoledne bude 13.8., bohatý program pro děti  a  v podvečer živá hudba 
s Lady § Gentleman. 
 

18. Diskuse: 
- pí. Tučková – dotaz-  rozbité betonové kryty světel na koupališti. 
- p. Cvopa - dotaz na investici pro naše děti v MZŠ Velký Osek. 
- pí. D. Kreps- dotaz na obnovu koupaliště. 
 

 

19. Závěr: 
  Starostka obce Volárna paní Bayerová poděkovala zastupitelům a  
  občanům za účast a v 19:15 hod  ukončila  zasedání  zastupitelstva obce 
  Volárna.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VOLÁRNA                     
Č.2  ZE DNE  23. 5. 2022 

 
1. ZO Volárna schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o smlouvách budoucích ke zřízení 
prodloužení vodovodního řádu a prodloužení kanalizačního řádu s firmou Rezidence 
Immo V. s.r.o., ENERGIÍ AG Kolín a.s. a Obcí Volárna. 

 
2. ZO Volárna schvaluje pro komunální volby 2022 sedm členů zastupitelstva obce. 

 

3. ZO Volárna schvaluje investici do Obecní hospody Volárna. Investice se bude týkat 
výměny dvou vchodových dveří.  Jedny budou namontovány do vstupu do Obecní 
hospody a druhé do vstupu do sálu. Na výměnu dveří byly poptány tři firmy z okolí 
Kolína. V poměru kvalita, cena a dodavatel českých dveří byla vybrána firma Stavona 
Kříž s.r.o. Kolín, která již v předloňském roce prováděla montáž oken v Obecní 
hospodě.  
 

4. ZO Volárna schvaluje s ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou firmou AZ Elektrostav a.s., 
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ – 12–6002676/001, na 
pozemcích obce Volárna č. 1161/10, 1161/18 v k.ú. Volárna.  
 

5. ZO Volárna schvaluje, Obecně závaznou vyhlášku obce Volárna č.1/2022  o 
veřejném pořádku a opatřeních k jeho zabezpečení. 
 

6. ZO Volárna schvaluje, Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy 

na pozemku p. č.  893/8. 
 

7. ZO Volárna schvaluje pro rok 2022 finanční příspěvek na provoz MŠ Jestřábí Lhota 
v částce 11 900,--Kč. 
 

8. ZO Volárna zamítá žádost Rezidence Immo V. s. r. o.  o finanční příspěvek na 
vybudování chodníků u řadových domů. 
 

9. ZO Volárna schvaluje novou pojistnou smlouvu č. 4585308801. 
 

10.  ZO Volárna schvaluje účetní závěrku obce Volárna IČ: 00235911 sestavenou 
k rozvahovému dni 31.12. 2021 a zároveň souhlasí s převedením Hospodářského 
výsledku z účtu 431 na účet 432. 
 

11. ZO Volárna schvaluje závěrečný účet obce Volárna za rok 2021, bez výhrad. 
 

12. ZO Volárna schvaluje Rozpočtové opatření č. (02/2022). 



 
Ve Volárně, 23.5. 2022.          
 
místostarosta obce: …………………………          starostka obce: ………………………… 

 

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