
 

                                           USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska, 

konaného dne 25. září 2013 v zasedací místnosti v přízemí 
 

Zastupitelstvo obce Polevska 
 
45. schvaluje  
program zasedání zastupitelstva obce. 
Hlasování:      6 pro                0 proti                   0      zdržel     
 
46. schvaluje  
příspěvek na úhradu jízdného dětí ZŠaMŠ Polevsko do ZŠ Arnultovice Nový Bor jednou 
týdne na hodiny tělesné výchovy od listopadu 2013 do ledna 2014. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
47. schvaluje 
rozpočtovou změnu č. 2 ve výši 779 934,30 Kč 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
48. schvaluje 
žádost Mgr. Eleny Průchové o uhrazení částky 18 575,- Kč z rezervního fondu ZŠaMŠ 
Polevsko na nákup modernizace a rozšíření SW vybavení pro vedení agendy školní jídelny 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   1 zdržela (Mgr. Průchová)  
 
49. schvaluje a pověřuje 
uzavřít Smlouvu o dílo na rekonstrukci MK p.č.  867 a 856, opravu propustku na MK  p.č. 
894/9 s firmou DOKOM FINAL, s.r.o., Kamenná 2, 407 11  Děčín XXXII-Boletice nad 
Labem. 
Uzavřít Smlouvu o dílo na opravu mostu pod MK p.č. 762/8 s firmou  DOKOM FINAL, 
s.r.o., Kamenná 2, 407 11  Děčín XXXII-Boletice nad Labem, současně pověřili starostku 
k podpisu Smluv o dílo. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
50. schvaluje 
podání žádosti o poskytnutí dotace na obnovu majetku postiženého živelní pohromou v roce 
2013 na „Opravu poškození vpusti, výpust, oprava zdí u vodní nádrže na p.p.č. 2  a p.p.č. 
836/2“. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
51. schvaluje 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0351364439 ze dne 19.06.2013 (dále jen „Dodatek“ a 
„Smlouva“) s Českou spořitelnou. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
52. vzalo na vědomí 
3. místo obce Polevska v celorepublikovém kole soutěže Vesnice roku – v rámci ocenění 
„Zelená stuha“, 
- obnovu slunečních hodin na Kostele Nejsvětější Trojice a uhrazení částky 5 000,-Kč, 
- konání „Varhanního koncertu dne 22. 9. 2013 v Kostele Nejsvětější Trojice“  a uhrazení  
  částky 6 000,-Kč, 
- žádost manželů Di Cara, ohledně opravy porušené cesty před jejich RD . Veronika Di Cara 
  poděkovala obci za rychlé vyřešení žádosti, 
 
 
 
V Polevsku  26. 9. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                    Jaroslav Hájek                                                                        Martina Rašínová 
        místostarosta obce Polevsko                                                         starostka obce Polevsko 


