ZÁPIS
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného 14.7. 2022 v zasedací místnosti
Obecního úřadu ve Volárně
Přítomni: pí. Bayerová, p. Pelikán, pí. Hanková, p. Hanek, p. Bálek
Omluven: p. Luťha

PROGRAM
1.
2.
3.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení.
Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Vložení dvou mimořádných bodů.
- Zhodnocení volných finančních prostředků - termínovaný vklad.
- Rozhodnutí zastupitelstva Obce Volárna č. 1/2022.
Kontrola usnesení č. (02/2022).
Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně
souvisejících vodovodů a kanalizací.
Smlouva o smlouvách budoucích ke zřízení prodloužení vodovodního
řádu a prodloužení kanalizačního řádu.
Rozpočtové opatření č. (03/2022).
Ostatní.
Diskuse.
Závěr.

1. Zahájení:
3. zasedání Zastupitelstva Obce Volárna zahájila a řídila starostka obce pí.
Dana Bayerová.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Zapisovatel zápisu 3. zasedání ZO Volárna: návrh p. Radek Pelikán.
Hlasování: 5-0-0
Ověřovatelé zápisu 3. zasedání ZO Volárna: návrh p. Aleš Hanek
pí. Gabriela Hanková.
Hlasování: 5-0-0

3. Vložení dvou mimořádných bodů:
- Zhodnocení volných finančních prostředků - termínovaný vklad.
- Rozhodnutí zastupitelstva Obce Volárna 1/2022.
Hlasování: 5-0-0
4. Kontrola usnesení č. (02/2022):
Kontrola usnesení č. (02/2022) proběhla.
5. Zhodnocení volných finančních prostředků - termínovaný vklad:
ZO Volárna rozhodlo uložit na 3.měsíce 2 mil. Kč na termínovaný vklad.
Po dobu trvání vkladu se nesmí hotovost vybírat. Po třech měsících se
hotovost vrátí zpět na běžný účet a bude vyplacen úrok z vložené částky.
Hlasování: 5-0-0
6. Rozhodnutí zastupitelstva Obce Volárna č. 1/2022:
Obec Volárna vydává „Rozhodnutí zastupitelstva Obce Volárna č.
1/2022“, kterým se stanovují poplatky za služby občanům. Tímto se ruší
„Nařízení Obce Volárna č. 2/2020“ z 24.2.2020.
Hlasování: 5-0-0
7. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících
vodovodů a kanalizací:
Tato dohoda je dle zákona 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu. Je to dohoda mezi Obcí Volárna a Rezidence Immo V.
s.r.o.. Jde o prodloužení hlavního kanalizačního a vodovodního řádu.
Předmětem dohody je, že Obec Volárna umožní Rezidenci Immo V. s.r.o.
napojení vodovodu a kanalizace, které jsou ve vlastnictví obce.
Dohoda je na dobu určitou, a to do předání vybudovaného vodovodu a
kanalizace do majetku Obce Volárna.
Hlasování: 5-0-0

8. Smlouva o smlouvách budoucích ke zřízení prodloužení vodovodního řádu a
prodloužení kanalizačního řádu:
Tato smlouva je mezi Rezidence Immo V. s.r.o, Obcí Volárna a Energie AG
Kolín a.s. Předmětem této nové smlouvy je napojení inženýrských sítí a
vodovodních a kanalizačních přípojek na stávající vodovodní a
kanalizační řád na par. č. 1164/3, který patří obci Volárna. V této
smlouvě jsou stanoveny podmínky převodu vlastnického práva, zřízení
věcného břemena, zajištění kolaudace a bezúplatný převod do
vlastnictví Obce Volárna. Podpisem této smlouvy se ruší Smlouva ze dne
1.7.2021 a k ní dodatek č.1 ze dne 23.5.2022.
Hlasování: 5-0-0
9. Rozpočtové opatření č. (03/2022):
Rozpočtové opatření č. (03/2022) , bylo schváleno.
Hlasování: 5-0-0
10. Ostatní:
- p. Bořek udělal a usadil s p. Dohaničem trubku v parku na vánoční strom a
dále opraví vrata na hřbitově.
- Poptávka na novou službu občanům ,,Odvoz vyjetého oleje´´
- Proběhla revize dětského hřiště. Bude vyměněno „hnízdo – houpačka“.
- Pozemkový úřad vysekal odvodňovací kanál u ČOV.
- Pouťová zábava na hřišti 13.8.2022 s programem pro děti.
- Poptávka na snížení, stmívání veřejného osvětlení. Bohužel není možné z
důvodu nastavení světel výrobcem. Přeprogramování softwaru by bylo
finančně náročné.
- Pro naše dříve narozené se uskuteční v srpnu nebo v září kulturní program v
Obecní hospodě.
11. Diskuse:
-pí. V. Pelikánová, dotaz na vybagrovaný drén u p.č. 893/8
Rezidence Immo V. s.r.o.
Vše bylo opraveno a vráceno do původního stavu, na OÚ je
založena fotodokumentace k nahlédnutí.
12. Závěr:
Starostka obce Volárna paní Bayerová poděkovala zastupitelům a
občanům za účast a v 18:30 hod. ukončila zasedání
zastupitelstva obce Volárna.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VOLÁRNA
Č.3 ZE DNE 14. 7. 2022
1.

ZO Volárna schválilo uložení 2 mil. Kč na termínovaný vklad, po dobu 3
měsíců.

2.

ZO Volárna schvaluje „Rozhodnutí zastupitelstva Obce Volárna č. 1/2022“.

3.

ZO Volárna schvaluje „Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností
vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací“ dle zákona 274/2001 o
vodovodech a kanalizacích mezi Obcí Volárna a Rezidence Immo V. s.r.o.

4.

ZO Volárna schvaluje ,,Smlouvu o smlouvách budoucích ke zřízení a
prodloužení vodovodního řádu a prodloužení kanalizačního řádu´´ mezi
Rezidence Immo V. s.r.o. Obcí Volárna a Energie AG Kolín a. s.

5.

ZO Volárna schvaluje, Rozpočtové opatření č. (03/2022).

Ve Volárně, 14.7. 2022.

Dana
Bayerová

místostarosta obce: …………………………

Digitálně podepsal
Dana Bayerová
Datum: 2022.09.13
11:32:41 +02'00'

starostka obce: …………………………

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

