
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska, 

konaného dne 13. 6. 2012 od 18,00 hodin v zasedací místnosti v přízemí  
 
Zastupitelstvo obce Polevska 
45. schválilo  
program zasedání zastupitelstva obce. 
Výsledek hlasování:      pro 6      proti       0      zdržel    0 
 
46. neschválilo 
vybudování rozšíření kanalizačního řádu v této lokalitě, z důvodu nesplnění dotačních 
podmínek a vysokých nákladů na vybudování přípojek k RD. 
Obec se bude nadále aktivně zajímat o vyřešení situace odkanalizování části obce Jedličná      
a to zejména z prostředků evropských fondů. 
Výsledek hlasování:      5 pro                 0 proti                   1 zdržel  (p.Hájek) 
 
47. schválilo 
nejvýhodnější nabídku fy ANTOŠ s.r.o. Turnov na základě poptávkového řízení na nákup 
herních prvků. Technické podmínky splnili firmy ANTOŠ s.r.o Turnov a Tomovy parky s.r.o. 
Turnov. Pověřili starostku k dalšímu jednání a následnému podepsání smlouvy.  
Výsledek hlasování:       6 pro       proti       0      zdržel   0 
 
48. schválilo  
prodej pozemku p.č. 107/9 o celkové výměře 586 m2  pí R. Dubské. 
Výsledek hlasování:      6 pro                   0 proti                   0 zdržel   
 
49. vzalo na vědomí 
odstoupení od žádosti Ing.Slánského  ve věci prodeje p.č. p.č. 1/1 TTP o výměře 685 m2 a 
p.p.č. 1/3 zahrada o výměře 157 m2 za 300,-Kč  Ing. J. Slánskému z důvodu vysoké ceny za 
m2. 
 
50. schválilo  
prodej pozemků p.č. 768/25 o celkové výměře 577 m2 a 768/37 o celkové výměře 500 m2  
panu J. Satrapovi. 
Výsledek hlasování:      5 pro                 0 proti                   1 zdržel  (p.Hájek) 
 
51. schválilo  
zpracování PD na statické zajištění další etapy hřbitovní zdi s Ing. Davidem Marečkem, 
autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb. 
Výsledek hlasování:      6 pro                0 proti                    0 zdržel 
 
52. neschválilo  
navýšení koeficientu pozemku v účetní evidenci. 
Výsledek hlasování:                2 pro (M.Rašínová,Mgr.Průchová)     2 proti (P.Ziml,L.Panušková) 
                                              2 zdrželi (Ing.Socha,p.Hájek)  
 
 
 
 
 



53. schválilo  
rozpočtovou změnu č. 1. 
Výsledek hlasování:      6 pro       0 proti             0 zdržel     
 
54. schválilo  
návrh inventarizační komise na odpis z majetku obce dle přiloženého seznamu. 
Výsledek hlasování:      6 pro       0 proti             0 zdržel     
 
55. schválilo  
odpuštění jednoho nájmu Kč panu J. Dlouhému z důvodu vybudování nové podlahy 
v kuchyni -  Restauraci na Křižovatce.  
Rozvoz obědů našim seniorům nadále pokračuje, částka byla zvýšena z 63,- Kč na 70,- Kč. 
Dříve si senioři hradili 42,- Kč – nyní 46,- Kč. Obec doplácela 21,-  Kč -  nyní 24,- Kč (pro 
info obec hradí 35% z celkové ceny oběda). 
Výsledek hlasování:      4 pro                 1 proti (P.Ziml)                  1 zdržel  (J.Hájek) 
 
56. schválilo  
vyhlášení záměru na prodej garsoniery  v čp. 163 dle znaleckého posudku. 
Výsledek hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
57. schválilo  
podání žádosti  na naučnou stezku po obci z Ministerstva životního prostředí, jedná se o 
osazení stezky lavičkami včetně směrníku po obci a hlavně oprava (zpevnění) místní 
komunikace. Dotační podmínkou je, že nesmí být asfalt. V žádosti je oprava místní 
komunikace p.č. 904 (Jedličná). 
Výsledek hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
 
 
 
 
V Polevsku  14. 6.  2012  
 
 
      
                    Jaroslav Hájek                                                                        Martina Rašínová 
        místostarosta obce Polevsko                                                       starostka obce Polevsko 
 


