
ZÁPIS 

 
z 4. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného 12.9. 2022 v zasedací místnosti 

Obecního úřadu ve Volárně 
 

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

 
PROGRAM 

 

1. Zahájení.  
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. 
3. Vložení mimořádného bodu  

,,Smlouva o umožnění napojení Navrženého vodovodu a Navržené kanalizace 
na stávající vodohospodářskou infrastrukturu ve vlastnictví obce Volárna´´. 

4. Kontrola usnesení č. (03/2022). 
6. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 
 souvisejících kanalizací. 
7.  Rozpočtové opatření č. (04/2022). 
8. Ostatní. 
9. Diskuse. 
10. Závěr. 

 
 

1. Zahájení: 
4. zasedání Zastupitelstva Obce Volárna zahájila a řídila starostka obce pí. 
Dana Bayerová. 

 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 

Zapisovatel zápisu 4. zasedání ZO Volárna: návrh p. Radek Pelikán. 
Hlasování: 6-0-0 

Ověřovatelé zápisu 4. zasedání ZO Volárna: návrh p. Lukáš Luťha  

p. Aleš Hanek. 

  Hlasování: 6-0-0 
 
3. Vložení mimořádného bodu ,,Smlouva o umožnění napojení Navrženého 
vodovodu a Navržené kanalizace na stávající vodohospodářskou infrastrukturu  ve 
vlastnictví obce Volárna: 
  Hlasování: 6-0-0 
 
4. Kontrola usnesení č. (03/2022): 



  Kontrola usnesení č. (03/2022) proběhla. 
 
5. Smlouva o umožnění napojení Navrženého vodovodu a Navržené kanalizace na 
stávající vodohospodářskou infrastrukturu ve vlastnictví obce Volárna: 

Tato smlouva je mezi Obcí Volárna, Energií AG Kolín a.s. a DOMY VS 
s.r.o..  
Předmětem dohody je dohoda o podmínkách možného napojení 
Navrženého vodovodu na stávající vodovod a Navržené kanalizace na 
stávající kanalizaci a souhlas obce s oběma napojeními. 

  Hlasování: 6-0-0 
 
6. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících  
kanalizací: 

Tato dohoda je dle zákona 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu. Je to dohoda mezi Obcí Volárna a panem Stanislavem 
Kratinou, Volárna č. p. 129. Jde o prodloužení hlavního kanalizačního 
řádu. Předmětem dohody je, že Obec Volárna umožní panu  
Stanislavu Kratinovi, Volárna č. p. 129 napojení  kanalizace, která je ve 
vlastnictví obce. Smlouva je na dobu určitou, a to do předání 
vybudované kanalizace do majetku Obce Volárna. 

  Hlasování: 6-0-0 
 
7. Rozpočtové opatření č. (04/2022). 
  Rozpočtové opatření č. (04/2022), bylo schváleno. 
  Hlasování: 6-0-0 

 
8. Ostatní: 
  - Dotace na výsadbu stromů na cyklostezce v celkové částce 239 440,Kč. 
     Výsadbu, chceme provést na podzim 2022. 
  - Akce nové chodníky u hlavní silnice a vybudování nového náměstí, bylo 
    vydáno stavební povolení. 
  - Dne 12.9.2022 proběhl audit od EKO-KOM, vše bylo v pořádku. 
  - Dílčí audit hospodaření obce proběhne 3.10.2022. 
  - Poděkování paní Ireně Dohaničové za organizaci akce, Pouťové  
    odpoledne na fotbalovém hřišti. 
  - Další akce jsou naplánovány:  posezení s dříve narozenými, vyřezávání 
  dýní, lampionový průvod, vánoční zdobení podle zájmu, rozsvícení  
  vánočního stromu, Mikulášská besídka. 
 
9. Diskuse: 
  -pí. Maláčková, prosba na odříznutí větve na chodníku vedle svého  
  domu. 



- pí. Kreps, dotaz na snížení maximální rychlosti v obci na 40 km/hod.    
  Obec podá žádost na DIK o přezkoumání dopravní situace v obci. 

 
10. Závěr: 
  Starostka obce Volárna paní Bayerová poděkovala zastupitelům a  
  občanům za účast a v 19:00 hod.  ukončila zasedání     
  zastupitelstva obce Volárna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VOLÁRNA                     
Č.4  ZE DNE  12. 9. 2022 

 

 

1. ZO Volárna schvaluje „Smlouvu o umožnění napojení Navrženého vodovodu a 
Navržené kanalizace na stávající vodohospodářskou infrastrukturu ve 
vlastnictví obce Volárna“.  

 

2. ZO Volárna schvaluje „Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností   
           vlastníků provozně souvisejících kanalizací“  
 

3. ZO Volárna schvaluje, Rozpočtové opatření č. (04/2022). 
 

 

 

 

 

Ve Volárně, 12.9. 2022.          
 
 
místostarosta obce: …………………………          starostka obce: ………………………… 
 
 

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