
                              
   
USNESENÍ  

ze zasedání Zastupitelstva obce Polevska, 
konaného dne 21. 12.  2016  od 18.00 hodin v zasedací místnosti  

 
 
Zastupitelstvo obce Polevska: 
 
69. schválilo 
Program zasedání 
Výsledek hlasování: Pro 10               Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
 
70. schválilo a pověřilo 
účast obce Polevsko na projektu „Letět se včelami k sousedům“ v rámci Programu 
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020. 
 
ZO schvaluje Smlouvu o spolupráci na projektu "Letět se včelami k sousedům“, 
realizovaném z prostředků Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát 
Sasko 2014-2020 mezi lead partnerem Obec Polevsko a projektovými partnery Obec 
Okrouhlá, Město Bernstadt a.d.E. a organizacemi Lebens(T)räume e.V. a 
Entwicklungsgesellschaft NOL mbH. 
 
Spolupráce se týká zajištění společné péče o krajinu, zachování biodiverzity 
v příhraničí a vytvoření dlouhodobého prostředí pro udržení a zvýšení rozmanitosti 
druhů. 
 
Usnesení k financování projektu a zajištění vlastního podílu 
 
ZO potvrzuje účast Obce Polevsko na projektu "Letět se včelami k sousedům“  v rámci 
Programu spolupráce Česká republika- Svobodný stát Sasko 2014-2020 s celkovým 
rozpočtem pro Obec Polevsko ve výši max. 305 000,- €  (7 625 000,-), z toho 
částka připadající na vlastní podíl obce Polevsko činí (10 % z celkové 
částky) 30 500,- €  (762 500,- Kč).  
 
ZO schvaluje vyčlenění částky z rozpočtu Obce Polevsko ve výši max. 305 000,-.€ 
pro realizaci projektu a zajištění potřebného předfinancování. 
 
ZO schvaluje vyčlenění částky z rozpočtu Obce Polevsko ve výši 30 500 € pro 
zafinancování vlastního podílu obce na realizaci projektu. 
 
ZO pověřuje Ing. Ivu Hubnerovou k vypracování žádosti o dotaci a včetně celého 
řízení projektu „Letět se včelami k sousedům“ dle předložené nabídky. 
 
ZO pověřuje starostku obce a místostarostu obce k podepisování žádosti o dotaci a 
všech příloh potřebných pro podání žádosti o dotaci. 
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
 
 
 



 
 
71.  schválilo  
majetkoprávní vypořádání pozemku p.č.č 422/9 o výměře 83 m2 v k. ú. Polevsko 
s Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, Československé 
armády 4805/24, Jablonec nad Nisou s kupní cenou 40,- Kč/m2. 
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
72. schválilo  
rozpočtové opatření č. 4 -  příjmy 435 798,- Kč, výdaje 1 195 525,71,- Kč, změna stavu 
759 727,71,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                  Zdrželi se 0 
 
73. schválilo  
přebytkový rozpočet na rok 2017 – příjmy 5 774 263,00 Kč, výdaje 4 279 120,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
74. schválilo  
základě ustanovení §84, odst. 4 zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů delegování pravomoci v rozsahu vyhotovení a provedení 
posledního rozpočtového opatření v roce 2016 na starostku obce. 
Výsledek hlasování: Pro 10                 Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
75.  schválilo 
uzavřít Smlouvu na svoz odpadu s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o, 
Pražská 132/38a, 102 00 Praha 10 a současně pověřili starostku k podpisu smlouvy. 
Roční poplatek na obyvatele a rekreační objekt je stanoven na 750,-Kč. Současně 
schválili OZV č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  
Výsledek hlasování: Pro 6                Proti 0                   Zdrželi se 4 
 
76.  schválilo  
navýšení finančního příspěvku obce na obědy seniorům z 24,- Kč na 27,50 Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 10                 Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
77. schválilo 
pí A. Heinrichové bezplatný pronájem zasedací místnosti  v 1.patře, náklady na výtop 
ve výši 120,- za jednu lekci jógy. 
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
 
 
 
 
V Polevsku dne 22. 12. 2016 
 
 
 
 
 
 
     Jaroslav Hájek                                                                       Martina Rašínová 
 místostarosta obce                                                                       starostka obce 


