
DVACÁTÝ ŠESTÝ  POLEVSKÝ OBČASNÍK
Únor 2016



Přítomni: Martina Rašínová, Mgr. Elena Průchová, Jan Maroušek, Jaroslav Hájek, Petr Staňa, 
Lenka Panušková, Tomáš Romanovský, Ing. Socha
Roman Šauer,  Ing. Lischka,
Omluven: Petr Ziml
Přítomni: Jakub Hladký, Jana Kamešová

Schválení programu:
1.   Zahájení
2.   Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.   Kontrola úkolů
4.   Koloniál AHOJ – výběrové řízení
5.   Dodatek ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování TKO
6.   Rozpočtové provizorium na rok 2016
7.   Žádost Mgr. Eleny Průchové – proplacení faktury za plyn ve výši 21 925,-Kč a 
       navýšených nákladů na elektrickou energii v důsledku vodní havárie
8.   Žádost Mgr. Eleny Průchové – odměna pro D.L.
9.   Rozpočtové opatření č. 5
10.  Smlouva o zřízení věcného břemene
11.   Žádost manželů Viktorových
12. Různé
13.  Diskuse
14.  Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 8              Proti 0                   Zdrželi se 0

2.   Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polevsko určuje ověřovateli zápisu Mgr. Elenu Průchovou a Petra 
Staňu, zapisovatelem Martinu Rašínovou.
Výsledek hlasování: Pro 8                 Proti 0                   Zdrželi se 0

17,09 h. příchod Ing. Socha

3.   Kontrola úkolů
Na minulém zastupitelstvu zastupitelé odložili bod o přiznání daru (jak formou finančního nebo 
věcného) paní Janě Kamešové za vedení Koloniálu AHOJ po dobu 23 let. 
Zastupitele navrhli zakoupeni poukazu pro dvě osoby na wellness pobyt Luhačovice cca v 
hodnotě 6 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili zakoupení dvou poukazů na welness pobyt pro pí Janu 
Kamešovou a K. Kameše jako odměnu za vedení Koloniálu AHOJ po dobu 23 let v celkové 
hodnotě cca 6 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0

        ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POLEVSKASKA,
KONANÉHO DNE 16. 12. 2015, OD 17.00 HODIN V ZASEDACÍ 

MÍSTNOSTI 1. PATRO  OBECNÍHO ÚŘADU



4.   Koloniál AHOJ – výběrové řízení
Na minulém zastupitelstvu zastupitele schválili výběrové řízení na pronájem Koloniálu AHOJ od 
1. 1. 2016 za těchto podmínek:

- oprávnění k provozování nákup a prodej za účelem dalšího prodeje 
- konkrétní podnikatelský záměr
- doložení bezdlužnosti pojišťoven, OSSZ a FÚ
- nájemné 3 500,-Kč měsíčně
- složení kauce ve výši tříměsíčního nájmu, tj. 10 500,-Kč
- dosavadní praxe v oboru
- reference

Termín doručení žádosti Obecnímu úřadu do
11. 12. 2015 do 12,00 hodin

17. 16 h.příchod T. Romanovský

Wuan Bach Nguyen 
doručeno  25. 11. 2015

Mírová 69,  471 24 
Mimoň

přílohy doloženy + 
zaměstnají pí 
Kamešovou, odkoupí 
zboží včetně zařízení

Tuong Duong Tien
doručeno 30. 11. 2015

N á m . M í r u  1 5 2 , 
Jablonné v Podještědí

přílohy doloženy
odkoupí zboží včetně 
zařízení

Návrh usnesení:
Zastupitele projednali a schválili pronájem Koloniálu AHOJ od 1. 1. 2016 Wuan Bach 
Nguyen, Mírová 69, 471 24 Mimoň, nájemní smlouva se uzavírá na jeden rok. Zároveň 
pověřilo starostku k podpisu nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 10                  Proti 0                   Zdrželi se 0

5.  Dodatek ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování TKO
Obci končí k 31. 12. 2015  Smlouva o sběru, přepravě a odstraňování TKO
s firmou AVE CZ odpadové hospodářství Česká Lípa, která byla uzavřena na
10 let. V současné době se připravuje společné výběrové řízení na novou svozovou firmu (5 obcí z 
Novoborska). Společné výběrové řízení v rámci Novoborska zastupitelé schválili  5. 10. 2015 
č.usn. 56. Firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Česká Lípa předložila dodatek ke 
smlouvě na dodatečné služby spojené se svozem odpadu podle Smluv na období do vypsání 
nového zadávacího řízení pro následující období, v němž navrhuje na prodloužení platnosti a 
účinnosti Smluv, a to do doby uzavření a nabytí účinnosti smluv s novým dodavatelem služeb na 
shodný předmět plnění jako je plnění realizované dle Smluv uzavřených mezi smluvním 
stranami, nejpozději však do 30. 6. 2016. Poplatek je navýšen o 2,-Kč. Poplatek pro rok 2016 pro 
obyvatele zůstává ve stejné výši jako roku 2015 tj. 600,- Kč/osobu a rekreační objekt.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili uzavření Dodatku ke smlouvě o sběru, přepravě a 
odstraňování tuhého komunálního odpadu č. 222/4000181/014/06 a ke smlouvě o sběru, 
přepravě a odstraňování separovaných odpadů č. 222/400181/014_2/06, dodatek je platný 
maximálně do 30. 6. 2016. Roční poplatek se ponechává ve výši roku 2015  600,-Kč na 
obyvatele/rekreační objekt. Současně pověřili starostku k podpisu Dodatku.
Výsledek hlasování: Pro 10                 Proti 0                   Zdrželi se 0



6. Rozpočtové provizorium na rok 2016
Zastupitele projednali rozpočtové provizorium na rok 2016.
Návrh usnesení :
Zastupitele projednali a schválili rozpočtové provizorium na rok 2016 ve výši 1/3 roku 
2015.
Výsledek hlasování: Pro 10                 Proti 0                   Zdržel se 0

7.  Žádost Mgr. Eleny Průchové – proplacení faktury za plyn ve výši 21 925,-Kč a 
navýšených nákladů na elektrickou energii ve výši 12 252,- Kč  v důsledku vodní havárie
Zastupitelé projednali žádost Mgr. E. Průchové proplacení faktury za plyn ve výši 21 925,-Kč a 
navýšených nákladů na elektrickou energii ve výši 12 252,- Kč  v důsledku vodní havárie. Petr 
Staňa se dotázal, zda náklady na plyn se můžou uhradit od pojišťovny. Starostka se dotázala 
telefonicky pojišťovací makléřky, která sdělila, že pojišťovnu požádá a uhrazení těchto nákladů, 
obec předloží fakturu konečné vyúčtování školy.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili žádost Mgr. E. Průchové proplacení faktury za plyn ve 
výši 21 925,-Kč a navýšených nákladů na elektrickou energii ve výši 12 252,- Kč  v důsledku 
vodní havárie.
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdržel se 0

8. Žádost Mgr. Eleny Průchové – odměna pro D.L.
Mgr. Průchová požádala zastupitele o možnosti finančního daru pro Davida Luňáka, který vede 
školní florbalový kroužek.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a  schválili finanční dar pro p. Davida Luňáka za vedení 
florbalového školního kroužku ve výši 5 000,- Kč, který uhradí ZŠaMŠ Polevsko z 
finančních prostředků obdržených od obce (viz bod výše).
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdržel se 0

9. Rozpočtové opatření č. 5
Zastupitele projednali rozpočtové opatření č. 5, příjmy  159 200,- Kč, výdaje 149 782,- Kč, 
změna stavu   - 9 418,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 5 - příjmy  159 200,- Kč, výdaje 149 
782,- Kč, změna stavu   - 9 418,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdržel se 0

10. Smlouva o zřízení věcného břemene
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín předložil „Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-
4004537/VB/001 CL _Polevsko, p.p.č. 787/1, příp. NN“ .
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na tento 
pozemek byla schválena zastupitelstvem 25. 6. 2014.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti č. IP-12-4004537/VB/001 CL _Polevsko, p.p.č. 787/1, příp. NN“ s ČZ 
Distribucí, a.s. Děčín a současně pověřili starostku k podpisu smlouvy.
 Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdrželi se 0



11.   Žádost manželů Viktorových
Manželé Viktorovi podali žádost o pronájem pozemku p.č.. 114/7 – trvalý trvaní porost  s 

2
výměrou 340 m  v k.ú. Polevsko. Tento pozemek měli v nájmu 30 let, Zastupitelé na minulém 
zastupitelstvu schválili prodej tohoto pozemku s tím, že budou osloveni původní nájemci. Ostatní 
nájemci nemají zájem o pronájem či koupi. Manželé Viktorovi pozemek nemůžou koupit z 
důvodu vysoké ceny za pozemek, z tohoto důvodu žádají obec o pronájem.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili pronájem pozemku p.č.  114/7 trvalý travní porost s 

2výměrou 340 m  v k.  ú. Polevsko manželům Viktorovým na dobu neurčitou s výpovědní 
2

dobou 3 měsíce a roční nájemné 340,- Kč (1,- Kč/ m ).
Výsledek hlasování: Pro 10                 Proti 0                   Zdrželi se 0

12. Různé
Z důvodu ukončení pracovního poměru pana Františka Dusila, který od roku 1990 opravoval 
veřejného osvětlení obce, starostka požádala zastupitele o finanční dar za 25 let práce pro obec. 
Pan Dusil opravoval VO po nahlášení poruchy.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili finanční dar panu Františku Dusilovi za 25 let práce 
opravy VO ve výši 5 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 10                 Proti 0                   Zdrželi se 0

Starostka informovala zastupitele o uskutečněné kontrole 7. 12. 2015 z dílčího hospodaření obce 
Polevsko za rok 2015.
Výsledek dílčího přezkoumání :

1. V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 
10 odst. 3 písm.b ) zákona č. 420/2004 Sb.

2. V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 
10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb,.,spočívající v porušení rozpočtové kázně, v 
neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů 
nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisu, v porušení povinností nebo překročení 
působnosti územního celku stanovených zvláštními i právními předpisy.

V rámci schválení na minulém zastupitelstvu podání dotace zastupitelstva  MMR – program 
obnovy venkova (nový herní prvek u školy), byla povinná příloha doložení zapojení dětí a 
mládeže včetně obrazové fotodokumentace.
Děti ze ZŠ a MŠ Polevsko předložily své návrhy a zastupitelé z každé třídy vybrali tři vítězné 
návrhy, na kterých děti nakreslily, co si přejí:

1- t ř í d a :  1 .  m í s t o  M a t y á š  L a r v a ,  2 .  m í s t o  O l i v e r  H o ř e j š í ,
 3. místo  Alička Andrlová

2- třída: 1. místo  Zuzanka Dvořáková , 2. místo Anička Štolfová,
3. místo – Ondra Hübner

3- třída: 1. místo  Vendulka Pavlíčková, 2. místo Šimon  Larva, 
      3.místo Tonička Krámská
4- třída: 1. místo Veronika Štolfová, 2. místo  Apolenka Boháčová
5- třída: 1. místo Anička Sochová, 2.místo –  Matěj Bandas  ,
     3.místo Daniel Lukášek

Dne 22. 12. starostka předá vítězům odměny v ZŠ a MŠ.

V Polevsku 17. 12. 2015     Kontrola zápisu : Mgr. Elena Průchová
Ověřovatelé:    Mgr. Elena Průchová                                     Petr Staňa

  Jaroslava Hájek                                                                  Martina Rašínová
místostarosta obce                                                                   starostka obce



                             ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POLEVSKA,
KONANÉHO DNE 13. 1. 2016, OD 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI  

OBECNÍHO ÚŘADU   

   
Přítomni: Martina Rašínová, Mgr. Elena Průchová, Jan Maroušek, Jaroslav Hájek, Lenka 
Panušková, Tomáš Romanovský, Roman Šauer,  Ing. Lischka, Petr Ziml
Omluven: Petr Staňa, Ing. Tomáš Socha

Schválení programu:
1.   Zahájení
2.   Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.   Kontrola úkolů
4.   Restaurace Na Křižovatce
5.   Inventura penzionu Na Křižovatce
6.   Podání dotace
7.   Převod počítače
8.   Různé
9.   Diskuse
10.  Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 9              Proti 0                   Zdrželi se 0

2.   Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polevsko určuje ověřovateli zápisu Ing. Rainera Lischku a Jana 
Marouška, zapisovatelem Martinu Rašínovou.
Výsledek hlasování: Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0

3.   Kontrola úkolů--

4.   Restaurace na Křižovatce
Zastupitelé projednali přibývající stížnosti na provoz restaurace Na Křižovatce, které
s nájemcem řeší od května 2015. Zastupitelům byla vždy přislíbena náprava, ale, bohužel, nebyla 
nikdy dodržena. Na obec jsou vznášeny dotazy, jak bude obec provoz restaurace nadále řešit. V 
současné době si široká veřejnost stěžuje na:

- Kuchyň
- Plánované akce koncem roku – retro zábava – zrušena, nebyla informována veřejnost
- Silvestr – v akcích penzionu plánována, ale skutečnost – uzavřená společnost
- Není žádná propagace plánovaných akcí, vyjma vstupních dveřích na penzionu
- Během svátků uzavřena restaurace bez vědomí pronajímatele
- V restauraci se pohybují děti zaměstnanců 
- Umístění kamer – návštěvníci mají dojem ztráty soukromí – toto již v minulosti 15. 7. 

2015 řešeno s nájemcem, obci bylo přislíbeno – odstranění jedné kamery
Návrh usnesení:
Bez ohledu na to, že lze nájemní vztah k pronajatému penzionu Na Křižovatce
v Polevsku ukončit i bez uvedení důvodu, zastupitelé projednali a schválili -
z důvodů množících se stížností na provoz restaurace v Polevsku, zejména nedodržování 
dohodnuté provozní doby dle čl. 8 nájemní smlouvy - zaslání dopisu nájemci panu Ing. 
Vladimirovi s upozorněním na možnost výpovědi, nedojde-li bez zbytečného odkladu k nápravě 
současného nevyhovujícího způsobu provozu.  
Výsledek hlasování: Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0



5. Inventura penzionu Na Křižovatce
18. 12. 2015 byla provedena inventura penzionu Na Křižovatce za účasti inventarizační komise 
obce Polevska a zástupkyně penzionu pí Hájkové.
Při inventarizaci bylo shledáno, že část vybavení (viz. příloha zápisu) nelze dohledat.
Inventarizace byla provedena na základě seznamu vybavení penzionu, který je součástí 
„Nájemní smlouvy“ uzavřené dne 1. 12. 2014, včetně pořízené fotodokumentace skutečného 
stavu při předání budovy uložené na CD. 
Návrh usnesení:
Zastupitelé žádají nájemce penzionu Na Křižovatce o navrácení nedohledaného vybavení dle 
seznamu inventarizační komise zpět do objektu penzionu Na Křižovatce. Nájemce bude toto řešit 
s inventarizační komisí.
Výsledek hlasování: Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0

6.   Podání dotace rekonstrukce a opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného 
osvětlení 
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dotační titul, ze kterého lze získat dotaci na 
rekonstrukci veřejného osvětlení v obci. Žádosti o dotaci se podávají do 28. 2. 2016. Tento rok je 
prvním rokem, kdy je dotace poskytována v navýšené míře 70% z celkových uznatelných 
nákladů, dosud byla dotace poskytována ve výši jen 40% z uznatelných nákladů. Navíc obec 
Polevsko není plátcem DPH a tak je DPH rovněž uznatelným výdajem. V rámci tohoto projektu 
dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení v obci a tím k výraznému snížení nákladů na 
spotřebovanou elektrickou energii ve veřejném osvětlení (předpoklad je 40% úspora).
Současné osvětlení je staré 40 let, poslední dobou přibývají opravy lamp, obec vynakládá nemalé 
finanční prostředky, jak na opravy, tj. materiál, tak i na pracovníka, který zabezpečuje opravu VO. 
Výměnou by došlo k výraznému snížení fin. prostředků, kterou obec vynakládá na energie.
Důvodem předložení této akce do Zastupitelstva obce je skutečnost, že jednou z povinných 
příloh k žádosti o dotaci je usnesení Zastupitelstva obce o schválení podání žádosti o dotaci. 
Nabídku na zpracování dotace předložili firmy:
Novoborské dotační centrum – 17 545,- Kč energetický audit (uznatelný výdaj) a 3% ze získané 
dotace, tj. cca 24 000,- Kč (tj. částka na kompletní administraci dotačního projektu).

grantEX s.r.o. Praha – 49 000,-Kč bez DPH (59 290,- Kč s DPH) + 17 545,- Kč energetický audit.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili podání žádosti o dotaci z programu EFEKT 2016 na projekt 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Polevsko“ s povinnou finanční spoluúčastí obce ve 
výši 30% z celkových uznatelných nákladů. 
Zároveň schválilo Novoborské dotační centrum ke kompletní administraci dotačního projektu.
Výsledek hlasování: Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0

7.   Převod počítače
 Z důvodu zakoupení nového počítače na Obecního úřad, zastupitelé projednali převod 
původního počítače do ZŠ a MŠ Polevsko.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili převod počítače z Obecního úřadu do ZŠ a MŠ Polevsko.
Výsledek hlasování: Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0

8.   Různé
Starostka předložila zastupitelům žádost „Spolku obyvatel a přátel obce Polevska“  o využití 
jednou za měsíc zasedací místnosti Obecního úřaduv 1.patře, kterou již využívají pro svou 
činnost Klub důchodců Polevska, SKI Polevsko a pí Stýblová - kroužek vaření.



Spolek obyvatel a přátel obce Polevska již v minulém roce organizoval pro obec prvomájový 
průvod, letní akci - vánoce a silvestr a dlabání dýní. V letošním roce plánuje organizování 
několika akcí: prvomájový průvod, olympijské hryv areálu u ZŠ a MŠ, letní vánoce a silvestr, 
dlabání dýní….
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili bezplatný pronájem zasedací místnosti jednou měsíčně Spolku 
obyvatel a přátel obce Polevska k organizování akcí pořádaných pro obec.
Výsledek hlasování: Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0

V Polevsku 14. 1. 2016

Kontrola zápisu : Mgr. Elena Průchová

Ověřovatelé:     Jan Maroušek                                Ing. Rainer Lischka

  Jaroslava Hájek                                                         Martina Rašínová
místostarosta obce                                                         starostka obce

                 ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POLEVSKA,
KONANÉHO DNE 17. 2. 2016, OD 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI  

OBECNÍHO ÚŘADU

Přítomni: Martina Rašínová, Mgr. Elena Průchová, Jan Maroušek, Jaroslav Hájek, Lenka 
Panušková, Tomáš Romanovský, Roman Šauer, Ing. Lischka, Petr Ziml, Ing. Tomáš Socha
Omluven: Petr Staňa
Hosté: p. Petr Budina, Ing. Vladimirov

1.   Zahájení
2.   Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.   Kontrola úkolů
4.   Nabídka firmy TERRA GROUP
5.   Restaurace na Křižovatce
6.   OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz TKO
7.   Rozpočet 2016
8.   Žádost Mgr. Eleny Průchové
9.   Dotace chodník, výběrové řízení
10.  Různé 
11.  Diskuse
12.  Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 8              Proti 0                   Zdrželi se 0

2.   Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polevsko určuje ověřovateli zápisu Mgr. E Průchovou a L. Panuškovou, 
zapisovatelem Martinu Rašínovou.
Výsledek hlasování: Pro 8                Proti 0                   Zdrželi se 0



3.   Kontrola úkolů
--
 17,05 hod. příchod Ing. Sochy a p. Marouška

4. Nabídka firmy TERRA GROUP
Na zastupitelstvo byl pozván zástupce p. Petr Budina s prezentací  firmy TERRA GROUP, která,  
se zabývá projektem  „Obec občanům“ .  Je to celostátní projekt - již zapojeno více jak 300 obcí 
+ 100 obcí v jednání.
Vznik projektu byl iniciován samotnými obcemi, které reagovaly na přání občanů bezpečně 
získat lepší podmínky odběru elektřiny, zemního plynu a vody. Společně se zárukou 
transparentních smluvních podmínek a zajištění jednoduchého procesu případné změny 
dodavatele.
Obce i občané díky zapojení do projektu mají možnost ušetřit až 20 % nákladů 
prostřednictvím tzv. hromadné elektronické aukce. Spojením obcí a jednotlivých občanů v 
regionu se daří získat velkoobjemový balík, který ve veřejné soutěži získá společnost, jež 
garantuje nejnižší cenu po dobu 24 měsíců od zahájení dodávky a zároveň dodrží poctivé 
smluvní podmínky.

 
Naše výhody
Díky projektu, který jsme pro vás připravili, máte možnost ušetřit až 20 % nákladů 
prostřednictvím tzv. hromadné elektronické aukce.
Ručíme za úsporu
Energetické společnosti soutěží o to, kdo nabídne nejnižší cenu za elektřinu a plyn. Ceny padají 
hluboko pod standardní ceníkové tarify, obvyklá úspora je vyšší než 20%.
V jednotě je síla
Spojením většího počtu lidí se vytvoří velkoobjemový balík, který ve veřejné soutěži získá 
společnost, jež garantuje nejnižší cenu po dobu 24 měsíců od zahájení dodávky, a zároveň dodrží 
poctivé smluvní podmínky.
Bez starostí
Díky plné moci vše vyřídíme za Vás. Stáváme se tak Vaším servisním partnerem, na kterého se 
můžete spolehnout a obrátit se na nás s jakýmkoliv dotazem. Za služby nic neplatíte.

Projekt je určený pro:
Obce
Průměrná domácnost uspoří ročně 4 876 Kč za náklady na elektřinu a plyn.
Spolky a organizace
Zapojením do společného výběrového řízení skrze Obec Občanům klesají náklady v průměru o 
24 %.
Instituce
Společnosti mají v rámci projektu možnost získat konzultaci a sestavení optimalizačního plánu 
zcela zdarma.

Pro obec Polevsko je navrhován termín akce Obec občanům na březen společně s již domluvenou 
obcí Bělá pod Bezdězem. Veškeré matriály jsou již připraveny k podpisu.
(Cetenov, Hamr na Jezeře, Bělá pod Bezdězem –podepsané obce)

Návrh usnesení:
Zastupitele projednali a schválili Dohodu o součinnosti s firmou Terra Group při 
uspořádání VŘ domácností.
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdrželi se 0



5.   Restaurace na Křižovatce
Na minulém zastupitelstvu dne 13. 1. 2016 z  důvodu neustálých stížností na provoz zastupitelé 
schválili text usnesení:

Bez ohledu na to, že lze nájemní vztah k pronajatému penzionu Na Křižovatce v Polevsku 
ukončit i bez uvedení důvodu, zastupitelé projednali a schválili - z důvodů množících se 
stížností na provoz restaurace v Polevsku, zejména nedodržování dohodnuté provozní doby 
dle čl. 8 nájemní smlouvy - zaslání dopisu nájemci panu Ing. Vladimirovi s upozorněním na 
možnost výpovědi, nedojde-li bez zbytečného odkladu k nápravě současného 
nevyhovujícího způsobu provozu.  

10. 2. 2016 se uskutečnilo jednání s Ing. Vladimirovem a zastupiteli obce (Ing. Lischka, P. Staňa, 
J. Maroušek, P. Ziml, J. Hájek, L. Panušková a starostka), na kterém byly sděleny nájemci 
požadavky obce a Ing. Vladimirov přislíbil opět nápravu.

Požadavky obce:
- Zlepšení kuchyně
- Odebrání kamery v restauraci
- Prodloužení otevírací doby
- Pořádání více akcí pro veřejnost
- Získání zpět návštěvníků jak občanů obce, tak veřejnosti k návštěvě restaurace

Ing. Vladimirov ke konci jednání poděkoval za vstřícný přístup obce a současně informoval 
zastupitele o zaslaném dopise na všechny členy zastupitelstva, ohledně vztahu nájemce a 
pronajímatele, zároveň požádal o pochopení (nebrat vážnost textu dopisu), který byl odeslán, 
aniž by byl znám výsledek jednání ze dne 10. 2. 2016. 

Ing. Socha se dotázal Ing. Vladimirova, zda může poskytnout přehled výdajů od předchozího 
nájemce p. Dlouhého – ohledně obědů pro srovnání se současným stavem. 

Ing. Vladimirov – ano dodá

Ing. Socha – zda je zápis z jednání 10. 2. 2016 – starostka viz výše slíbené body,
Ing. Vladimirov – zápis dodá

Ing. Vladimirov – informoval zastupitele o zásahu Policie ČR 16.2. 2016 ohledně napadení 
personálu restaurace p. M.xxx
Odpověď – ano obec je informována Policií ČR – řeší Policie ČR, obec nemůže zasahovat

Návrh usnesení: 
Zastupitelé vzali na vědomí citovaný dopis, který postoupili právnímu zástupci obce viz. 
usnesení č. 44  ze dne 5. 10. 2015.

Zastupitelé očekávají v návaznosti na uskutečněnou schůzku s nájemcem Ing. 
Vladimirovem dne 10. 2. 2016, že budoucí provoz restaurace povede nájemce, jak bylo 
slíbeno.



6. OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz TKO
Změnou zák. č. 266/2015 o odpadech došlo ke změně v článku osvobození od poplatku, změnou 
došlo k tomu, že od poplatku byly nově osvobozeny fyzické osoby

a) Umístěné v dětských domovech
b) Místěné do zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu
c) Jako nezaopatřené dítě umístěno v domově pro osoby se zdravotním postižením
d) Umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory

Poplatek na nezletilého je povinností  zákonného zástupce.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdrželi se 0

7.   Rozpočet 2016 
Zastupitelé projednali rozpočet na rok 2016, § 3117,pol. 5331 neinvestiční přísp. zřiz. PO ve výši 
390 000,-Kč na provoz. Příspěvek na odpisy ve výši 55 000,-Kč bude zaslán ve 3. čtvrtletí a 
následně o tuto částku bude ponížen příspěvek 4. čtvrtletí na provoz.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a   schválilo přebytkový rozpočet příjmy 5 363 723,- Kč, výdaje ve 
výši 4 824 490,72 Kč, změna stavu ban.účtů – 328 232,28 Kč,  splátky úvěru – 450 000,00 
Kč..
Výsledek hlasování: Pro 10              Proti 0                   Zdrželi se 0

18.10 hod. odchod Ing. Sochy

8.   Žádost Mgr. Eleny Průchové
Mgr. Průchová požádala zastupitele o finanční příspěvek na zakoupení interaktivní tabule, kterou 
má škola zapůjčenou od roku 2015 s tím, že si ho může odkoupit za odpisovou cenu tj. 50 188,95 
Kč.
Obec požádala stejnou firmu o předložení nabídky na stejnou, ale novou interaktivní tabuli. 
Výsledná nabídka je na 57 000,-Kč. Což je zarážející, že rok starou tabuli nabízí škole se slevou 
za částku 50 000,-Kč a novou pouze o 7 000,-Kč. Mgr. Průchová v pondělí bude kontaktovat 
firmu a bude žádat větší slevu. Mgr. Průchová předložila novou nabídku ve výši 42.710,- Kč. 
Zastupitelům se zdála předložená nová nabídka vysoká.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a odložili tento bod, tj. žádost Mgr. Eleny Průchové ohledně nákupu 
interaktivní tabule na další zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 8                Proti 1 (Mgr. E. Průchová)      Zdrželi se 0

9.   Dotace chodník, výběrové řízení
Obec Polevsko obdržela dotaci na „Výstavbu chodníku podél silnice III/26318“ z Dotačního 
fondu Libereckého kraje ve výši 213 582,-Kč. Tuto dotaci obec žádala již od roku 2013. Obec 
oslovila čtyři firmy k vypracování nabídky na realizaci této akce, zároveň VŘ bylo zveřejněno 
na stránkách obce.

15. 2. 2016 finanční výbor hodnotil doručené nabídky a předseda finančního výboru p. 
Maroušek doporučil zastupitelstvu firmu 
STRABAG a.s., oblast Sever, tř. gen. Svobody 77, 460 01 Liberec 12



1 ZEPS s.r.o. Rumburk                                                779 445,23
2 DOKOM DINAL s.r.o. Děčín XXXII                      764 756,06
3 COMPAG CZ s.r.o. Mimoň                                      725 008,19
4 STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha   713 370,45

p. Maroušek , výstavba chodníku je dle jeho názoru zbytečná, obyvatelé nebudou využívat 
nový chodník.
Odpověď – není pravda, je to v rámci bezpečnosti dětí a veřejnosti, obyvatelé ho budou 
využívat. Chodník žádali vybudovat právě občané obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili přijetí dotace od KÚLK na výstavbu chodníku a 
současně pověřili starostku k podpisu smlouvy. Dále schválili firmu STRABAG a.s.,
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha k realizaci akce „Výstavba chodníku podél silnice 
III/26318“.
Výsledek hlasování: Pro 8                Proti 0                   Zdrželi se 1 (p.Maroušek)

Nabídku předložili:

10.   Různé

Starostka požádala zastupitelé o schválení podání dotace na KÚLK v rámci programu Program 
obnovy venkova na 1. etapu „Stavební úpravy kabin (fotbalových) na pozemku p.č. st. 237 v k. ú. 
Polevsko“. Rozpočet cca 600 000,- Kč. 2. etapa se týká zateplení fotbalových kabin.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili podání dotace na „Stavební úpravy kabin“ a vyčlenění 
finančních  prostředků na vlastní podíl žadatele.
Výsledek hlasování: Pro 9                Proti 0                   Zdrželi se 0

V Polevsku 18. 2. 2016

Kontrola zápisu : Mgr. Elena Průchová

Ověřovatelé:  Mgr. Elena Průchová                        Lenka Panušková

  Jaroslava Hájek                                                                   Martina Rašínová



Vážení občané, 

do nového roku musíme všichni vstoupit tak, jako tak. Všichni se nacházíme na prahu roku 
2016. Někdo z nás bilancuje, zametá před vlastním prahem, duší i tím, co v roce 2015 prožil. 
Jiní se těší, co nového jim rok 2016 přinese, neotáčí se za minulostí, protože je to v podstatě 
zbytečné, minulost se změnit nedá. Co se odehrálo, událo nebo stalo, v tuto chvíli už nikdo z 
nás nezmění. Můžeme se jen poučit z chyb minulých, abychom mohli jít dál. Stejně tak je 
dané heslo, že všechno zlé je k něčemu dobré. To nás může posunout, motivovat, myslet 
pozitivně. 
Prezident naší republiky ve svém vánočním projevu ocenil dobré výsledky naší země a vlády, 
rychlý hospodářský růst, pokles nezaměstnanosti
a zvyšující se platy. Samozřejmě hovořil o tématu uprchlické krize, která se
v současné době velmi řeší. Jeho slova byla kritizována v tom směru, že prezident o 
uprchlické krizi hovořil velmi zjednodušeně. Ve vánočním poselství padly z jeho úst věty, že 
tahle země je naše. Není a ani nemůže být pro všechny. V tomto mém novoročním projevu 
nechci hodnotit jeho slova, jen konstatuji, že stojí za to se velmi citelně nad významem jeho 
vět zamyslet. Tato krize se naší republiky zatím dotkla jen okrajově a upřímně si nedokáži 
představit, že nám někdo podle kvót nařídí ubytovat a postarat se
o uprchlíky například v naší obci. Nekoncepčnost a nepřipravenost této záležitosti bude 
postupně přivádět všechny "ochránce" uprchlíků do obrovských problémů. Budeme doufat, že 
vláda naší země bude postupovat
s rozvahou a rozumem. 

Vraťme se ale k naší obci. S ohlédnutím za rokem 2015 se i v naší obci podařilo mnohé. 
Naplnění cílů, které si vedení obce dalo, nebudu detailně vypisovat, neboť jste o nich 
informováni v průběhu celého roku a to například i díky obecnímu občasníku. V některém z 
příštích si je shrneme do přehledného soupisu, včetně kulturních, společenských a sportovních 
akcí. Rok 2015 nepřinesl vždy jenom úspěchy, ne všechny úkoly, které nám jsou ukládány 
můžeme splnit. My to můžeme pouze ovlivnit a požádat ty, kteří jsou právě nám nadřízení, 
aby konali podle požadavků našich občanů. Jedná se především o zástupce orgánů státní 
správy, veřejné správy a bezpečnosti. 
Je důležité si uvědomit, že nelze jen nadávat, udávat, stěžovat si 
a kritizovat, ale i svým přičiněním se pokusit změnit to, co se nám nelíbí. 

Velmi si vážíme Vašich myšlenek, připomínek, rad a pomoci, která posouvá blaho naší obce 
kupředu. Nejvíce si však vážíme toho, že vůbec přijdete
a řeknete, co si myslíte nahlas a to tváří v tvář, následně vyslechnete argumenty z naší strany a 
oboustranně se pokusíme dojít k řešení. Na dotazy, proč obec udělala to či ono a neudělala 
zrovna tamto je jednoduchá odpověď. Kolik lidí, tolik chutí, není možné se zavděčit všem. 
Někdo by rád veřejné koupaliště, druhý ho kategoricky odmítá, někdo je rád za opravu 
budovy Restaurace na Křižovatce, druhý se ptá, proč jsme ji vlastně opravili a ten třetí se ptá, 

Závěrem tohoto jistého výčtu bychom mohli uvést, že přišel požadavek otevření občerstvení v 
Koloniálu AHOJ, který je zakázán Krajskou hygienickou stanicí a stavebním odborem 
Městského úřadu Nový Bor. Pro informaci opět  připomínáme, paní Jana  Kamešová ukončila 
své podnikání na vlastní žádost a po dohodě s obcí.  Důvodem je povinnost od roku 2016 – 
datových schránek, elektronického podpisu a elektronické pokladny. A ne jak si někteří 
obyvatele špatně vykládají, že byla vyštípána vedením obce!!!.  (S podivem je, že tyto informace 
šíří pravidelní návštěvníci Koloniálu a věděli přímo od paní Kamešové pravý důvod jejího 
odchodu).

A všechno je pochopitelné a hlavně osobité pro každého z nás. Jen prostě nemožné splnit 
každému to, co si přeje. 



       Poplatek za svoz komunálního odpadu se roku 2016
                    600,-Kč/osobu a rekreační objekt.
      Splatný do 28. 2. 2016 v pokladně Obecního úřadu.

Platby na rok 2016:
1) poplatek za TKO 
– základní sazba 600,-Kč za 1 občana přihlášeného v obci trvalému pobytu ;
   za rekreační objekt, ve kterém není hlášena žádná osoba k trvalému 
   pobytu 
-  pytel na komunální odpad – 70,- Kč v případě, že nebude postačovat
   nádoba, pytle je možné si zakoupit na obecním úřadě- 

2) poplatek za psy– základní sazba 100,-Kč za 1. psa,
                                          důchodci 50,-Kč za
                     1. psa každý další pes 200,-Kč 

3) pronájem pozemků – částka individuální dle smlouvy, 

Všechny uvedené poplatky jsou splatné do 28. 2.2016
a to do pokladny OÚ v úředních hodinách

nebo převodem na účet obce
číslo účtu obce :  18629421/0100

                           ( OÚ přidělí variabilní symbol platby)

Dovolte mi poděkovat Vám všem, kteří pomáháte s rozvojem naší obce, všem těm, kteří 
chápete mnohá rozhodnutí zastupitelstva obce
s danými fakty a argumenty. A to i v případech, kdy to zcela není podle Vašich představ, 
ale věříte, že obec vedeme v rámci dobrého hospodáře a tak, aby se Vám tady kvalitně  
žilo. A věřte, že tak, jak se každý z Vás snaží v práci pracovat, co nejlépe, i my se o to 
snažíme v souvislosti
s naší obcí. Jen s malým rozdílem, že jsme denně pod drobnohledem Vás občanů, Vašich 
kritik, naopak ale i Vašich úsměvů, poděkování
a uznání, že i v tom roce 2015 se fakt spoustu pěkného povedlo. 

Přeji Vám všem i Vašim rodinám do roku 2016 hodně zdraví, štěstí a také trpělivosti, síly při 
překonávání překážek a nesnází, které nám život přináší. 

Martina Rašínová
   starostka obce 



Občané obce Cetenov minulý měsíc ušetřili v průměru 26,8%.



                                           Vážení občané, 

v březnu 2016 máte jedinečnou příležitost zapojit se do hromadné elektronické 
aukce, ve které se bude soutěžit nejlevnější dodavatel elektřiny a plynu. Využijte 
této šance a začněte šetřit na energiích, úspory jdou mnohdy až do tisíců korun. 
Dodavatel, který nabídne nejnižší cenu, Vám ji navíc garantuje po dobu 2 let! 
Díky velkému množství přihlášených občanů ceny za energie padají hluboko pod 
standardní ceníkové sazby. S projektem Obec Občanům už šetří přes 53 000 
spokojených odběratelů ve více než 270 obcích a městech. 

Společnost Terra Group Investment, a.s., která aukci pořádá, zajistí veškerou 
administrativu a Vy se díky jejich komplexnímu servisu nebudete muset o nic 
starat.
 
Jak se můžete zapojit? 
1. ONLINE na stránkách . www.polevsko.obecobcanum.cz
2. Na Obecním úřadě ve dnech 2. 3. 2016 a 16. 3. 2016 vždy od 15.00 do 
17.00 hodin. 
3. Na podatelně OÚ do nezávazné soupisky od 1. - 31. 3. 2016 

Více informací naleznete na . www.obecobcanum.cz

                 Dodávky elektřiny pro občany obce Polevsko 

Od 1. 3. 2016 do 31. 3. 2016 proběhne v naší obci 1. kolo výběrového řízení na 
dodávky elektrické energie a plynu. Občané se mohou dostavit ve dnech

 na Obecní úřad, nebo se 2. 3. 2016 a 16. 3. 2016 vždy od 15.00 do 17.00 hodin
přihlásit na stránkách . S Sebou je nutné přinést www.polevsko.obecobcanum.cz
pouze poslední vyúčtování elektrické energii a plynu, občanský průkaz a lístek 
SIPO. Noví zájemci se mohou také zapsat od 1. 3. 2016 v úředních hodinách 
na podatelně Obecního úřadu do nezávazné soupisky a doloží kopii svého 
ročního vyúčtování včetně smlouvy za dodávky elektrické energie a plnu či se 
nově mohou přihlásit online dle pokynů na . www.polevsko.obecobcanum.cz

Více informací získáte na webu obce či v informační www.polevsko.info 
brožuře, kterou jste obdrželi do schránky. 

Veškeré bližší informace Vám poskytne pan Petr Budina na emailu: 
petr.budina@terragroup.cz nebo na tel.: +420 774 170 567. 





ZÍSKANÁ DOTACE NA „VÝSTAVBU CHODNÍKU PODÉL SILNICE 
III/26318“

Obec Polevsko žádala dotaci na „Výstavbu chodníku podél silnice III/26318“ (úsek od návsi 
ke škole) již od roku 2013, celkem podala 7 žádostí, jak na Krajský úřad Libereckého kraje, 
tak na Ministerstvo pro místní rozvoj. Bohužel vždy neúspěšně.
Krajský úřad Libereckého kraje vypsal koncem roku 2015 II. výzvu a naše obec konečně byla 
úspěšná, dle sdělení Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 7. 1. 2016. Přiznaná dotace je 
ve výši  213 582,- Kč, předpokládané náklady dle rozpočtu jsou 711 942,- Kč, vlastní podíl 
obce – bude dle vysoutěžené ceny.

Obec vyhlašuje výběrového řízení a v letních měsících bude výstavba chodníku realizována. 
Bohužel budou dva úseky, kde bude chodník přerušen a nebude vybudován. Jedná se o 
soukromé pozemky majitelů rodinných domů, kteří nesouhlasili s výstavbou chodníku, tudíž 
nepřevedli pozemky na obec. Jednalo se vždy pouze o pár metrů.

Přesto vše, je obec ráda, že po tolika letech byla úspěšná a bude se moci pyšnit novým 
chodníkem, který si přály naši občané v rámci bezpečnosti na silnici III. třídy.

DÍLČÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2015

Dne 7. 12. 2015 proběhla kontrola dílčího hospodaření obce za rok 2015 dle zákona o obcích 
č. 128/2000 Sb. Výsledek dílčího přezkoumání: 
Výsledek dílčího přezkoumání :

1. V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení
§ 10 odst. 3 písm.b ) zákona č. 420/2004 Sb.2. V rámci přezkoumání hospodaření 
nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 
420/2004 Sb,.,spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo 
neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se 
zvláštními předpisu, v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku 
stanovených zvláštními i právními předpisy.



Přehled podaných a připravovaných dotací na 
rok 2016



V měsíci lednu významné životní jubileu oslavily:
Martínková Irena 85 let

Zimlová Slavomíra  65 let

V měsíci únoru významné životní jubileu oslaví:
Musil Zdeněk 65 let

V měsíci březnu významné životní jubileu oslaví:
Knytl Libor 70 let

Pecháčková Jarmila 70 let
Martínková Barbara 60 let

V měsíci dubnu významné životní jubileu oslaví:
Spanilý Jiří
Jirsák Petr

V měsíci květnu významné životní jubileu oslaví:
Buben Liboš – 90 let

V měsíci červnu významné životní jubileu oslaví:
Stieranka Josef

Srdečně blahopřejeme

Výročí a jubilea



****************************************************

Úspěšné vykročení do nového roku, všechno dobré, pevné zdraví a mnoho 
osobních i pracovních úspěchů po celý rok 2016 přeji všem svým 
spoluobčanům

                                                
                                                                                                                    Martina Rašínová 
                                                                                                                       starostka obce

Poznali jste nemovitost ?

fotka ze září:
 současná nemovitost čp. 14 Cejpů

fotka z prosince:
nemovitost Čiperů naproti RD č.p. 14 Cejpovi








