
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska, 

konaného dne 25. 1. 2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti v přízemí  
 
Zastupitelstvo obce Polevska 
1. schválilo  
program zasedání zastupitelstva 
Výsledek hlasování:      Pro 7      Proti       0      Zdržel    0 
 
2. odložilo 
„Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“ se společností ČEZ 
Distribuce a.s. Děčín na pozemku p.č. 947 v k. ú. Polevsko na mimořádné zasedání 
zastupitelstva obce dne 1. 2. 2012. 
Výsledek hlasování:      Pro 7      Proti       0      Zdržel   0 
 
3. odložilo 
„Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“ se společností ČEZ 
Distribuce a.s. Děčín  na pozemku p.č. 895 v k. ú. Polevsko na mimořádné zasedání 
zastupitelstva obce dne 1. 2. 2012. 
 Výsledek hlasování:      Pro 7      Proti       0      Zdržel   0 
 
4. odložilo 
„Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“ se společností ČEZ 
Distribuce a.s. Děčín  na pozemku p.č. 759 a 757 v k. ú. Polevsko na mimořádné zasedání 
zastupitelstva obce dne 1. 2. 2012. 
Výsledek hlasování:      Pro 7      Proti       0      Zdržel    0  
 
5. schválilo  
krátkodobý pronájem pozemků p.č. 940/1, p.p.č. 8 a část pozemku p.č. 771/3 v k.ú. Polevsko 
firmě STRABAG a.s. Liberec návaznosti na OZV č. 1/82009 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. 
Výsledek hlasování:      Pro 7      Proti       0      Zdržel    0  
 
6. schválilo  
podání žádosti o dotaci na rok 2012  z Grantového fondu Libereckého kraje (maximálně 
65 % celkových uznatelných nákladů akce) „Stavební úpravy sportovních kabin v Polevsku“ 
400.000,- Kč v dané výši a vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl žadatele 
z rozpočtu obce. Zároveň pověřilo starostku k vyřízení dotací. 
Výsledek hlasování:      Pro 7      Proti       0      Zdržel    0  
 
7. schválilo a pověřilo 
převedení finančních prostředků ve výši 766 808,76,- Kč  ze Sporoinvestu (Česká spořitelna 
a.s.) na spořící účet obce. Současně pověřili starostku k podepsání smlouvy o převedení 
finančních prostředků s Českou spořitelnou a.s.. 
Výsledek hlasování:      Pro 7      Proti       0      Zdržel    0  
 
8. odložilo 
žádost Taxi Bohemia ohledně navýšení ceny jízdy přepravy žáků z Kytlice do Polevska na 
mimořádné zasedání zastupitelstva obce dne  1. 2. 2012 z důvodu stížnosti obyvatel na 
nebezpečný způsob jízdy a pozvat zástupce Taxi Bohemia.  
Výsledek hlasování:      Pro 7      Proti       0      Zdržel    0  



 
9. vzalo na vědomí 
účinnost zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů od 1. 1. 2012. V § 166 se pro školy a školská zařízení zřizované 
MŠMT, krajem, obcí a svazkem obcí zavádí pravidlo jmenování ředitelů do pracovního 
poměru na dobu určitou 6 let („funkční období“). Umožňuje se automatické prodloužení 
„funkčního období“ o dalších 6 let, nedojde-li v zákonem stanovené lhůtě k vyhlášení 
konkursu. Konkurs zřizovatel vyhlašuje na základě vlastního uvážení nebo na návrh 
školské rady nebo Česká školní inspekce. 
 
10. schválilo 
měsíční poplatek za nadstandartní službu Taxi Kytlice x Polevsko, který je stanoven 
měsíčním paušálem 500,- Kč bez ohledu na počet uskutečněných jízd dětí vyjma školních 
prázdnin. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
11. schválilo 
finanční dar pro starostku obce za mimořádný přínos pro rozvoj obce v posledních letech ve 
výši jednoho měsíčního platu. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   1 zdržela  (M. Rašínová) 
 
12. schválilo 
3.000,- Kč na nákup tomboly na dětský karneval pořádaný dne 19. 2. 2012. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
 
 
 
 
V Polevsku  26. 1. 2012  
 
 
 
      
                    Jaroslav Hájek                                                                        Martina Rašínová 
        místostarosta obce Polevsko                                                       starostka obce Polevsko 
 


