
                              USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Polevsko konaného dne 11. srpna 2014 

od 18,00 hod. v zasedací místnosti v přízemí 
******************************************************** 

Zastupitelstvo obce Polevska 
 

57. schvaluje 
program zasedání zastupitelstva 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
18,02 příchod T. Romanovského 
58. revokuje  
usnesení č. us. 52 ze dne 9. 7. 2014 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
59. schvaluje a vyhlašuje 
výpověď z nájmu Restaurace na Křižovatce s panem Janem Dlouhým od 1. 9. 2014. 
Žádají uvést kotelnu do původního stavu. Současně schválili vyhlášení nového 
výběrového řízení od 1.9. – 25. 9. 2014 na pronájem Restaurace na Křižovatce  za 
těchto podmínek: 

- oprávnění k provozování hostinské činnosti  
- konkrétní podnikatelský záměr 
- doložení bezdlužnosti pojišťoven, OSSZ a FÚ 
- nájemné 10 000,-Kč měsíčně, ovšem po dobu prvních 4 měsíců bude nájemné 

sníženo na 6 000,- Kč, tj. od 1. 12. 2014 – 31. 3. 2015 
- složení kauce ve výši tříměsíčního nájmu tj. 30 000,-Kč 
- doložení bankovní jistoty ve výši 300 000,-Kč 
- praxe 
- reference 

 
Na následujícím zastupitelstvu budou hodnoceny došlé nabídky na pronájem 
restaurace. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
60. schvaluje  
uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Úpravu prostranství v centru obce Polevsko, včetně 
zpevnění cesty pod tenisovými kurty“ s firmou UNILES, a.s. , Jiříkovská 832/1  
Rumburk, zároveň pověřili starostku k podpisu smlouvy.  
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel 
 
61. vzalo na vědomí 

informaci starostky o šířené lživé informace po obci opozicí, která kandiduje 
do zastupitelstva obce, jejímž obsahem je, že starostka zpronevěřila 



1 milion korun fotbalistům (PV FC Polevsko), za které by mohl fotbalový svaz 
opravit kabiny.  
Pro vysvětlení:  
Obec na přání občanů chtěla opravit místní komunikaci (Jedličná), byl vypsán 
dotační titul, ale dle podmínek SZIF muselo žádat sdružení, tj. PV FC Polevsko 
nikoliv obec. Po vzájemné dohodě s PV FC Polevsko došlo k podepsání 
„Partnerské smlouvy“ a domluvě, že obec připraví veškeré písemné podklady 
k podání žádosti o dotaci. Opravila se komunikace, obec půjčila na 
předfinancování projektu PV FC 921 495,- Kč, doloženo „Partnerskou 
smlouvu a usnesením č.  28 ze dne 5. 6. 2013“ viz příloha zápisu. Po 
následném vyúčtování  dotace - PV FC Polevsko finanční prostředky vrátil  na 
účet obce. Z toho vyplývá, že k žádné ztrátě fin. prostředků obce nedošlo a 
pokud se tato nepravdivá informace či jiné obdobné budou objevovat, bude 
starostka postupovat tak, že bude podáno trestní oznámení pro trestný 
čin pomluvy. 
Komentář starostky: 
Opozice má právo kandidovat a vyjadřovat své názory, ovšem musí mít 
důkazy a ne pouze pomluvy a lži. Je to velmi smutné, když se budoucí 
kandidáti do zastupitelstva obce, takto chovají. Bohužel, i takoví lidé jsou 
mezi námi. 
Pokud někdo bude na pochybách o špatném hospodaření obce, není nic 
snazšího než navštívit starostku a požádat vysvětlení, či nahlédnutí do 
účetnictví. 
Dotaci získat je obtížné, ale ještě obtížnější je řádné vyúčtování dotace bez 
porušení rozpočtové kázně. 

 
V Polevsku 12. 8. 2014 

 
 
   Jaroslav Hájek                                                                                Martina Rašínová 
místostarosta obce                                                                                starostka obce 


