
                                          ZÁPIS ZE 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POLEVSKA, 

KONANÉHO DNE 13. 1. 2016, OD 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI  

OBECNÍHO ÚŘADU 
 
Přítomni: Martina Rašínová, Mgr. Elena Průchová, Jan Maroušek, Jaroslav Hájek, Lenka 
Panušková, Tomáš Romanovský, Roman Šauer,  Ing. Lischka, Petr Ziml 
 
Omluven: Petr Staňa, Ing. Tomáš Socha 
 
Schválení programu: 
1.   Zahájení 
2.   Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3.   Kontrola úkolů 
4.   Restaurace Na Křižovatce 
5.   Inventura penzionu Na Křižovatce 
6.   Podání dotace 
7.   Převod počítače 
8.   Různé 
9.   Diskuse 
10.  Závěr 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva. 
Výsledek hlasování: Pro 9              Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
2.   Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Polevsko určuje ověřovateli zápisu Ing. Rainera Lischku a Jana 
Marouška, zapisovatelem Martinu Rašínovou. 
Výsledek hlasování: Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
 
3.   Kontrola úkolů 
-- 
 
 
4.   Restaurace na Křižovatce 
Zastupitelé projednali přibývající stížnosti na provoz restaurace Na Křižovatce, které 
s nájemcem řeší od května 2015. Zastupitelům byla vždy přislíbena náprava, ale, 
bohužel,  nebyla nikdy dodržena. Na obec jsou vznášeny dotazy, jak bude obec  
provoz restaurace nadále řešit. V současné době si široká veřejnost stěžuje na: 

- Kuchyň 
- Plánované akce koncem roku – retro zábava – zrušena, nebyla informována 

veřejnost 
- Silvestr – v akcích penzionu plánována, ale skutečnost – uzavřená společnost 
- Není žádná propagace plánovaných akcí, vyjma vstupních dveřích na penzionu 
- Během svátků uzavřena restaurace bez vědomí pronajímatele 
- V restauraci se pohybují děti zaměstnanců  
- Umístění kamer – návštěvníci mají dojem ztráty soukromí – toto již 

v minulosti 15. 7. 2015 řešeno s nájemcem, obci bylo přislíbeno – odstranění 
jedné kamery 



Návrh usnesení: 
Bez ohledu na to, že lze nájemní vztah k pronajatému penzionu Na Křižovatce v Polevsku 
ukončit i bez uvedení důvodu, zastupitelé projednali a schválili - z důvodů množících se 
stížností na provoz restaurace v Polevsku, zejména nedodržování dohodnuté provozní doby 
dle čl. 8 nájemní smlouvy - zaslání dopisu nájemci panu Ing. Vladimirovi s upozorněním na 
možnost výpovědi, nedojde-li bez zbytečného odkladu k nápravě současného nevyhovujícího 
způsobu provozu.   
Výsledek hlasování: Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
 

5. Inventura penzionu Na Křižovatce 
18. 12. 2015 byla provedena inventura penzionu Na Křižovatce za účasti inventarizační 
komise obce Polevska a zástupkyně penzionu pí Hájkové. 
Při inventarizaci bylo shledáno, že část vybavení (viz. příloha zápisu) nelze dohledat. 
Inventarizace byla provedena na základě seznamu vybavení penzionu, který je součástí 
„Nájemní smlouvy“ uzavřené dne 1. 12. 2014, včetně pořízené fotodokumentace skutečného 
stavu při předání budovy uložené na CD.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelé žádají nájemce penzionu Na Křižovatce o navrácení nedohledaného vybavení dle 
seznamu inventarizační komise zpět do objektu penzionu Na Křižovatce. Nájemce bude toto 
řešit s inventarizační komisí. 
Výsledek hlasování: Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
 
6.   Podání dotace rekonstrukce a opatření ke snížení energetické 
náročnosti veřejného osvětlení  
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dotační titul, ze kterého lze získat dotaci na 
rekonstrukci veřejného osvětlení v obci. Žádosti o dotaci se podávají do 28. 2. 2016. Tento rok 
je prvním rokem, kdy je dotace poskytována v navýšené míře 70% z celkových uznatelných 
nákladů, dosud byla dotace poskytována ve výši jen 40% z uznatelných nákladů. Navíc obec 
Polevsko není plátcem DPH a tak je DPH rovněž uznatelným výdajem. V rámci tohoto 
projektu dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení v obci a tím k výraznému snížení nákladů 
na spotřebovanou elektrickou energii ve veřejném osvětlení (předpoklad je 40% úspora). 
Současné osvětlení je staré 40 let, poslední dobou přibývají opravy lamp, obec vynakládá 
nemalé finanční prostředky, jak na opravy, tj. materiál, tak i na pracovníka, který zabezpečuje 
opravu VO. Výměnou by došlo k výraznému snížení fin. prostředků, kterou obec vynakládá na 
energie. 
Důvodem předložení této akce do Zastupitelstva obce je skutečnost, že jednou z povinných 
příloh k žádosti o dotaci je usnesení Zastupitelstva obce o schválení podání žádosti o dotaci.  
Nabídku na zpracování dotace předložili firmy: 
Novoborské dotační centrum – 17 545,- Kč energetický audit (uznatelný výdaj) a 3% ze 
získané dotace, tj. cca 24 000,- Kč (tj. částka na kompletní administraci dotačního projektu). 
 
 
 
 
 
grantEX s.r.o. Praha – 49 000,-Kč bez DPH (59 290,- Kč s DPH) + 17 545,- Kč energetický audit. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelé projednali a schválili podání žádosti o dotaci z programu EFEKT 2016 na projekt 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Polevsko“ s povinnou finanční spoluúčastí obce ve 
výši 30% z celkových uznatelných nákladů.  
Zároveň schválilo Novoborské dotační centrum ke kompletní administraci dotačního projektu. 
Výsledek hlasování: Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0 
 



 
7.   Převod počítače 
 Z důvodu zakoupení nového počítače na Obecního úřad, zastupitelé projednali 
převod původního počítače do ZŠ a MŠ Polevsko. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelé projednali a schválili převod počítače z Obecního úřadu do ZŠ a MŠ 
Polevsko. 
Výsledek hlasování: Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
 
 
 
 
8.   Různé 
Starostka předložila zastupitelům žádost „Spolku obyvatel a přátel obce Polevska“  o využití 
jednou za měsíc zasedací místnosti Obecního úřadu v 1.patře, kterou již využívají pro svou 
činnost Klub důchodců Polevska, SKI Polevsko a pí Stýblová - kroužek vaření. 
Spolek obyvatel a přátel obce Polevska již v minulém roce organizoval pro obec prvomájový 
průvod, letní akci - vánoce a silvestr a dlabání dýní. V letošním roce plánuje organizování 
několika akcí: prvomájový průvod, olympijské hry v areálu u ZŠ a MŠ, letní vánoce a silvestr, 
dlabání dýní…. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelé projednali a schválili bezplatný pronájem zasedací místnosti jednou měsíčně 
Spolku obyvatel a přátel obce Polevska k organizování akcí pořádaných pro obec. 
Výsledek hlasování: Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Polevsku 14. 1. 2016 
 
Kontrola zápisu : Mgr. Elena Průchová 
 
Ověřovatelé:     Jan Maroušek                                Ing. Rainer Lischka 
 
 
 
 
  Jaroslava Hájek                                                                   Martina Rašínová 
místostarosta obce                                                                   starostka obce 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 
 



Sejmuto: 


