
                                            USNESENÍ  
ze zasedání Zastupitelstva obce Polevska, 

konaného dne 26. 11. 2014, od 17.00 hodin.  
 
Zastupitelstvo obce Polevska: 
 
23. schvaluje 
program ustavujícího zasedání: 
Výsledek hlasování:                     Pro 10                  Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
24. schválilo a pověřilo 
schválilo uzavření smlouvy o úvěru na zateplení Hostince na Křižovatce ve výši 
1 800 000,-Kč s Českou spořitelnou a.s. Liberec a zároveň pověřilo starostku 
k podpisu smlouvy. 
Výsledek hlasování:                  Pro 10                 Proti 0                 Zdrželi se 0 
 
25. schválilo a pověřilo 
uzavření smlouvy o úvěru (krátkodobého – v případě, že do 16. 12. 2014 obec 
neobdrží  zálohovou platbu od SFŽP) na předfinancování akce  „Pořízení zametací 
techniky“ ve výši 2 400 000,- Kč  s Českou spořitelnou a.s. Liberec a zároveň pověřilo 
starostku k podpisu smlouvy. 
Výsledek hlasování:                  Pro 10                  Proti 0                 Zdrželi se 0 
 
26. schválilo 
prodloužení  nájemní smlouvu na  parc. č.120/2 – trvalý trvaní porost   s výměrou 
588 m2, p.č. 120/4 – trvalý travní porost s výměrou 7 495 m2 a p.č. 124  trvalý travní 
porost s celkovou výměrou 1 547 m2 v k.ú. Polevsko s pí Monikou Rybkovou od 1.1. 
2015 do 31. 12. 2019. 
Výsledek hlasování:                 Pro 10                      Proti 0                 Zdrželi se 0 
 
27. schválilo 
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  č. IP-12-
4004072/VB/002 na pozemku parc. č. 880/2 ostatní plocha ve vlastnictví obce 
Polevsko, v k.ú. Polevsko za jednorázovou úplatu 10 000,- Kč. 
Výsledek hlasování:                Pro 10                     Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
28. schválilo 
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č.  109/4 a p.p.č. 109/8 k.ú. 
Polevsko ve prospěch majitele p.p.č.st. 258 a  109/19 v k. ú. Polevsko - spočívající ve 
zřízení stavby kanalizační přípojky pro RD a s tím související právo vstupu a vjezdu 
na pozemek za účelem udržování a provádění oprav za jednorázovou úhradu ve výši 
500,-Kč. 
Výsledek hlasování:                Pro 10                     Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
 
 
 



29. schválilo 
zprávu o přezkumu hospodaření obce Polevsko za rok 2014 – dílčí přezkoumání – bez 
výhrad. 
Výsledek hlasování:           Pro 9                   Proti 0                    Zdržel se 1 (J. Maroušek)  
 
30. schválilo a pověřilo 
přijetí podpory ze SFŽP a zároveň pověřili starostku k podpisu Smlouvy č. 12961432 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí. 
Výsledek hlasování:            Pro 10                       Proti 0                Zdrželi se 0 
 
31. schválilo a pověřilo 
uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přenesení působnosti“ v oblasti 
přestupků proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti 
občanskému soužití podle zákona č. 200/1990 Sb., s Městem Kamenický Šenov a 
současně pověřili starostku k podpisu smlouvy na období od 1. 1. 2015 – 31. 12. 2019. 
Výsledek hlasování:            Pro 10                       Proti 0                Zdrželi se 0 
 
32. schválilo  
finanční příspěvek na uhrazení daňového přiznání ve výši 8 500,-Kč pí Kateřině 
Larvové a p. Petr Larvovi. Jedná se o pozemky (místní komunikace), které p. K. 
Larvová a p. Petr Larva směnili s obcí bezplatně. 
Výsledek hlasování:            Pro 10                       Proti 0                Zdrželi se 0 
 
33.  pověřilo 
starostku ke schvalování rozpočtových úprav v závěru roku 2014. 
Výsledek hlasování:            Pro 10                       Proti 0                Zdrželi se 0 
 
34. schválilo a pověřilo 
osázení lučních květin u rybníčka na žádost JUDr. Nováka a zároveň ho pověřili 
k osetí a zabezpečení údržby. Obec zakoupí luční semena ve výši cca 7 000,-Kč. 
Výsledek hlasování:            Pro 10                       Proti 0                Zdrželi se 0 
 
 
 
V Polevsku dne: 27. 11. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Jaroslav Hájek                                                                       Martina Rašínová 
  místostarosta obce                                                                      starostka obce 


