DVACÁTÝ TŘETÍ POLEVSKÝ OBČASNÍK
květen 2015

1. retro májový průvod v naší obci

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska,
konaného dne 11. 3. 2015, od 17.00 hodin v zasedací místnosti
přízemí Obecního úřadu
Přítomní: Martina Rašínová, Mgr. Elena Průchová, Ing. Rainer Lischka, Jan
Maroušek, Roman Šauer, Jaroslav Hájek, Petr Ziml, Petr Staňa, ,
Omluveni: Lenka Panušková, Tomáš Romanovský, Ing. Tomáš Socha
Hosté: Zdeněk Korvas

Schválení programu:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola úkolů
4. OZV č. 1 o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území obce Polevsko
5. Rozpočtová změna č. 1
6. Provozní řád rybníček
7. Žádost Mgr. Eleny Průchové
8. OZV č. 2 o místním poplatku z ubytovací kapacity
9. Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno
10. Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno
11. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002940/VB/001 na stavbu „CL –
Polevsko rozšíření kNN ppč. 766/2“.
12. Různé
13. Diskuse
14. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starostka navrhla zapisovatele zápisu pana Zdeňka Korvase – odmítl – je to zbytečné
stejně zápis nevyvěšujete
Odpověď – není pravda
Z. Korvas – v lednu zápis nebyl vyvěšen
Odpověď – nemohl být vyvěšen, nekonalo se žádné zastupitelstvo
Z. Korvas – já mám jiné informace
Odpověď – ale špatné
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polevsko určuje ověřovateli zápisu p. Jana Marouška a Ing.
Rainera Lischku, zapisovatelem Martinu Rašínovou.
Hlasování: 9 pro
0 proti
0 zdržel

3. Kontrola úkolů
Zastupitelé pověřili pana Staňu na ustavujícím zastupitelstvu dne 6. 11. 2014, aby
navrhl lokalitu na umístění kontejnerů na tříděný odpad. P. Staňa oslovil MěÚ Nový
Bor, zda by bylo možné umístit kontejnery na hranici katastru N. Bor – Arnultovice u
lomáckých domů. Nesplněno - úkol odložen na další zastupitelstvo. 11. 3. sděleno p.
Staňou, že jednal s MěÚ Nový Bor, je problém umístit kontejnery k lomáckým
domům z důvodu zimní údržby. Starostka se dotázala s kým jednal, starostka jednala
s panem Škopem vedoucím správy majetku MěÚ Nový Bor, neměl žádné informace.
Pan Staňa – jednal se zaměstnancem technických služeb města – jméno neuvedl.
Starostka navrhla – obec má čtyři stanoviště tříděného odpadu, což je dostačující, na
návsi je přistaven kontejner navíc na plasty. Starostka jednala s obcí Kytlice, která
přislíbila zřízení dalšího stanoviště na tříděný odpad v horní části obce Kytlice.
Většina obyvatel z Kytlic dávají tříděný odpad do kontejnerů na návsi v Polevsku.
Z tohoto důvodu starostka navrhla nezřizovat další stanoviště na tříděný odpad.
Zastupitelé souhlasili.
J. Maroušek požádal na ustavujícím zastupitelstvu 6. 11. 2014 nákup pytlíků na psí
sekrementy za jeho odměnu, obec je nakoupila a pověřila p. J. Marouška k vytipování
míst po obci, kam se uloží. Pan Maroušek po vytipování míst se spojí se
zaměstnancem obce k realizaci pytlíků. Nesplněno – úkol nadále trvá.
Starostka na zastupitelstvu 26. 11. 2014 informovala zastupitele o novele Občanského
zákoníku od 1. 1. 2014, na jehož základě je nutné změnit stávající nájemní smlouvy,
které obec uzavřela v předchozích letech. Současně pověřila kontrolní výbor ke
kontrole všech nájemních smluv a na další ZO kontrolní výbor předloží seznam
nájemců, u kterých se musí nájemní smlouvy změnit. Nepředložen zápis - úkol trvá.
Na minulém ZO se p. Jan Maroušek dotázal – zda je možné na žádost maminek zřídit
plůtek nebo zábradlí na návsi u lodi z důvodu bezpečnosti děti.
P. Ziml – zařídí modřín
T. Socha stojky
J. Maroušek sdělil, že se pokusí zajistit dřevo z akátu- bude zajištěno začátkem roku
2015. Nesplněno – úkol trvá.
11. 3. – p. Ziml – stačí zřídit plůtek z modřínu – zařídí ze zaměstnancem obce. Úkol
nadále trvá.
4. Obecní závazná vyhláška č. 1 o stanovení systému shromažďování ,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na území obce Polevsko
Obec má od roku 2015 povinnost obyvatelům obce umožnit likvidaci bio odpadu,
obec má několik možností – nádoby na bio ke každé domácnosti – nejdražší řešení,
jak pro obec, tak pro obyvatele.
Pořízení kompostérů z dotačních prostředků do domácností – i přesto obec
nesplní zákon a musí zařídit veřejné úložiště bioodpadu.
Komunitní kompostování – obec vlastní p.p.č. 149 v k.ú. Polevsko bývalý lom,
v současné době jako recyklační centrum stavebních odpadů, po jednání s nájemcem
panem Doležalem, bude zpevněna část plochy betonovými panely, zde bude
obyvatelům umožněno odkládat bioodpad (tj. listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin a
zeleniny, větve stromů a keřů, spadané ovoce, zbytky ovoce, čajové sáčky, kávová
sedliny, skořápky z vajec). Celý prostor je oplocený, zabezpečený kamerovým
systémem a hlídán, otevřen denně pro veřejnost od 8,00 hod. – 17,00 hod.,
v sobotu od 8,00 – 12,00 hod. Obec může v březnu podat žádost o dotaci na

velkoobjemové kontejnery a drtičku na větve, kontejnery by byly umístěny
v recyklačním centru a po naplnění odvezeny svozovou firmou. To je na zvážení, zda
je to nutné, zda obci nepostačí plocha na bioodpad.
Pro všechny obce je tento rok zkušební. Většina okolních obcí řeší zajištění bioodpadu
stejným způsobem tj. komunitním kompostováním. Během roku se může obec
rozhodnout pro jiný způsob likvidace bioodpadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015,
kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného
kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce a Obecně závaznou
vyhlášku č. 2 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Polevsko
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
5. Rozpočtová změna (opatření) č. 1
Zastupitelé projednali rozpočtovou změnu (opatření) č. 1 , dotace Zelená stuha
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu (opatření) č. 1 , příjmy celkem
359 993 Kč, výdaje 512 841,- Kč, měna bank. stavu 152 848,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
6. Provozní řád rybníček
Na základě provozního řádu zpracovaného v rámci realizace opravy vodní nádrže je
nutné jmenovat obsluhu, která bude pravidelně kontrolovat vodní nádrž. Obsluha
v rámci pravidelných měsíčních prohlídek a při prohlídkách nastalých mimořádných
situací sleduje: vodní stavy, jako přítok do nádrže, výška hladiny, odtok z nádrže, stav
česlí a odtokového potrubí, ledové jevy kolem a v požeráku, zda nedošlo k havárii
jakosti vody (viz Havarijní plán). Viz další pokyny dle provozního řádu. Pan Jan
Maroušek volal panu JUDr. Petru Novákovi, zda přijme tento úkol.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili JUDr. Petra Nováka k obsluze vodní nádrže dle
provozního řádu.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
7. Žádost Mgr. Eleny Průchové
Mgr. Elena Průchová požádala zastupitele o nákup plynového sporáku, kombinovaný
s elektrickou horkovzdušnou troubou do kuchyně v ZŠ a MŠ Polevsko z důvodu
havarijního stavu sporáku v kuchyni, které byly poničeny z důvodu havárie prasklé
přívodní hadice na WC, do sporáků zatekla voda a jeden sporák byl navržen k
vyřazení z provozu. Mgr. Elena Průchová předložila několik typů sporáků.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili nákup plynového sporáku, kombinovaný -elektrická
horkovzdušná trouba do kuchyně v ZŠ a MŠ Polevsko v hodnotě cca do 43.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
8. OZV č. 2 o místním poplatku z ubytovací kapacity
Zastupitelé projednali OZV č. 3/2015 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
Stanovili místní poplatek ve výši 6,- Kč za využité lůžko a den. Dříve 4,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili OZV č. 3/2015 o místním poplatku z ubytovací
kapacity.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
9. Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno
Zastupitelé projednali žádost p Josef Holuba, Praha ve věci souhlasu zřízení
kanalizační přípojky pro RD čp. 170 na st.p.č. 200 v k.ú. Polevsko, s vedením a

uložením výtlačného potrubí přípojky kanalizace do stávající kanalizační šachty SčVK
na p.p.č. 967/1 v k. ú. Polevsko a s ním uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné
břemeno.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili zřízení kanalizační přípojky pro RD čp. 170 na st.p.č.
200 v k.ú. Polevsko, s vedením a uložením výtlačného potrubí přípojky kanalizace do
stávající kanalizační šachty SčVK na p.p.č. 967/1 v k. ú. Polevsko a s ním uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno. Současně pověřili starostku
k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
10. Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno
Zastupitelé projednali žádost pí Barbory Holubové, Praha ohledně stavebních úprav
objektu bývalého skladu zahradního nářadí u RD čp. 170 na st. p. č. 270 v k. ú.
Polevsko spojenou se změnou užívání na rodinný dům. Dále žádá souhlas se zřízením
vodovodní a kanalizační přípojky a souhlas obce jako vlastníka pozemku p.č. 109/4 a
109/ 8 v k. ú. Polevsko s vedením a uložením výtlačného potrubí přípojky kanalizace
do stávající kanalizační šachty SčVK na p.p.č. 967/1 v k. ú. Polevsko a s ním
související uzavření smlouvy o smlouvě budou na věcné břemeno.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili žádost pí Barbory Holubové, Praha ohledně
stavebních úprav objektu bývalého skladu zahradního nářadí u RD čp. 170 na st. p. č.
270 v k. ú. Polevsko spojenou se změnou užívání na rodinný dům. Dále souhlasí se
zřízením vodovodní a kanalizační s vedením a uložením výtlačného potrubí přípojky
kanalizace přípojky na pozemku p.č. 109/4 a 109/ 8 v k. ú. Polevsko (vlastník obec)
do stávající kanalizační šachty SčVK na p.p.č. 967/1 v k. ú. Polevsko a s ním
související uzavření smlouvy o smlouvě budou na věcné břemeno. Současně pověřili
starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
11. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
ČEZ Distribuce, Děčín požádala o uzavření návrhu Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IP-12-4002940/VB/001 na stavbu „CL - Polevsko rozšíření kNN ppč.
766/2“.
Smlouva byla připravena dle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IP-12-4002940/S002 ze dne 13.09.2012.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
břemene č. IP-12-4002940/VB/001 na stavbu „CL - Polevsko rozšíření kNN ppč.
766/2“ s ČEZ Distribucí Děčín. Současně pověřili starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0

12. Různé
Inventarizační komise předložila zastupitelstvu seznam obecního majetku na vyřazení
a přijmutí tj. majetek, který nebyl uveden v inventarizačním seznamu obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili seznam na vyřazení a přijmutí obecního majetku.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0

R. Šauer – zda obec bude čistit tenisové kurty
Odpověď – ano
P. Staňa – zda je možné pro polevské děti do 15ti let tenisové kurty zdarma
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili tenisové kurty pro polevské děti do 15ti let zdarma.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
P. Staňa – zda je možné vybudování beach volejbalové hřiště svépomocí, nabízí, že si
vezme vybudování hřiště svépomocí za úkol
Odpověď – obec zajistí zemní práce
Z. Korvas – Jak to bude s hospodou? Proč obec vyhodila hodně peněz za opravu,
mohla za ty peníze opravit stodolu za Obecním úřadem.
Odpověď – obec peníze nevyhodila – nájemce Restaurace nepředložil žádnou
prozatím žádost na spolufinancování restaurace, je bezvýznamné tuto otázku řešit,
když neví obec, co bude nájemce požadovat.
Z. Korvas – žádá velkou popelnici na TKO – platí za tři osoby- tj. 1800 l. , z tohoto
důvodu žádá velkou nádobu
Odpověď – platí se za osobu
Z. Korvas – tak ti odpady hodím (starostce) na zahradu a před vrata
Odpověď – nevadí– zavolám Policii ČR
Z. Korvas – tak dostanu ji
Odpověď – NE
Z. Korvas – zavolám televizi
Odpověď – můžeš
Z. Korvas – všechny pozemky jste prodali a v Polevsku jsou holandské domy
Odpověď – není pravda, pozemky byly koupeny od soukromníků např. od Tvého syna
Z. Korvas – syn prodal, protože mu CHKO nedalo souhlas k výstavbě domu
Odpověď – CHKO si klade pouze podmínky, zákaz k výstavbě nikdy nedala
Z. Korvas – byly jste domluveni se Slánským a nic jste nevyvěšovali
Odpověď – není pravda prodej pozemků na Jedličné byl řádně vyvěšen, nebyl jiný
zájemce než Ing. Slánský
Z. Korvas – všichni si děláte co chcete, jste domluveni všichni lidé to říkají v krámě
Odpověď – všichni? Kdyby byly, proč tu nejsou. Výsledky komunálních voleb
dokazují jinou skutečnost, starostka získala 188 hlasů z 225 voličů, mohl si oslovit
více občanů a sedět s námi v zastupitelstvu
Z. Korvas – všichni víme, jak si to udělala, všechny si podplatila..
V Polevsku dne 12. 3. 2015
Kontrola : Mgr. Elena Průchová
Ověřovatelé zápisu:
Jaroslav Hájek
místostarosta obce

Jan Maroušek

Ing. Rainer Lischka
Martina Rašínová
starostka obce

Vážení spoluobčané,
po uveřejněném zápise z 11. 3. 2015 mě oslovilo několik našich občanů,
jak budu reagovat na nařčení z podplácení při komunálních volbách
konané v říjnu 2014.
Zveřejňuji mou reakci a plně věřím, že celá záležitost je tímto uzavřená.

DOPORUČENĚ
Pan
xxxxxxxxx
Polevsko čp. xxxx
Polevsko

23. 3. 2015

Česká Lípa

Věc : Písemná omluva – nemajetková újma
Dne 20.3. 2015 jsem převzala právní zastoupení pí.Martiny Rašínové, bytem Polevsko čp. 46
ve věci Vašeho neadekvátního vystupování a osočovaní mé klientky na veřejném zasedání
Zastupitelstva Obce Polevsko dne 11.3. 2015 na OÚ Polevsko. Na tomto veřejném zasedání
jste ústně napadl moji klientku jako starostku Obce Polevsko, že si hlasy občanů
v podzimních komunálních volbách 2014 všechny podplatila. Toto Vaše ústní vyjádření je
písemně zachyceno v zápise z tohoto jednání, jenž je vyvěšen na úřední desce Obecního
úřadu.
Proto Vás jako její právní zástupce žádám, abyste splnil svoji občanskou povinnost a neprodleně podal orgánům činným v trestním řízení písemné oznámení o podezření ze spáchání
trestného činu, aby tato záležitost mohla být řádně prošetřena.
Pokud tak ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení neučiníte, bude nucena má klientka podat
orgánům činným v trestním řízení oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pomluvy,
kterého jste se dopustil dne 11.3.2015 a zároveň se má klientka bude dle příslušných
ustanovení NOZ z.č. 89/2012 Sb. domáhat náhrady nemajetkové újmy.
Celou tuto nepříjemnou záležitost lze z Vaší strany vyřešit tak, že neprodleně, tj. do 3 dnů ode
dne doručení tohoto dopisu zašlete k rukám mé klientky písemnou omluvu, s tím, že tato
Vaše písemná omluva bude vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu v Polevsku a tím tato
záležitost bude uzavřena.
Zvažte tedy Váš další postup v předmětné záležitosti.
S pozdravem

JUDr. Jana Z e j d o v á
advokát

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska,
konaného dne 1. 4. 2015, od 18.00 hodin v zasedací místnosti
1. patro Obecního úřadu
Přítomní: Martina Rašínová, Mgr. Elena Průchová, Jan Maroušek, Jaroslav Hájek,
Petr Ziml, Petr Staňa, Lenka Panušková, Tomáš Romanovský
18,05 hod. Ing. Rainer Lischka
18,07 hod. Ing. Tomáš Socha
18,15 hod. Roman Šauer
Schválení programu:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola úkolů
4. Nájemní smlouva
5. Výběrové řízení
6. Rozpočtová změna č. 2
7. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení požární ochrany obce
8. Žádost Mgr. Eleny Průchové
9. Projednání založení sboru dobrovolných hasičů v obci Polevsko
10. Odměny zastupitelů
11. Různé
12. Diskuse
13. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polevsko určuje ověřovateli zápisu p. Petra Staňu a Mgr. Elen
Průchovou, zapisovatelem Martinu Rašínovou.
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
3. Kontrola úkolů
J. Maroušek požádal na ustavujícím zastupitelstvu 6. 11. 2014 nákup pytlíků na psí
sekrementy za jeho odměnu, obec je nakoupila a pověřila p. J. Marouška k vytipování
míst po obci, kam se uloží. Pan Maroušek pro vytipování míst se spojí se
zaměstnancem obce k realizaci pytlíků. Nesplněno – úkol nadále trvá.
Na zastupitelstvu dne 26. 11. 2014 se p. Jan Maroušek dotázal – zda je možné na
žádost maminek zřídit plůtek nebo zábradlí na návsi u lodi z důvodu bezpečnosti děti.
P. Ziml – zařídí modřín
T. Socha stojky
J. Maroušek sdělil, že se pokusí zajistit dřevo z akátu - bude zajištěno začátkem roku
2015.
11. 3. 2015 p. Ziml – stačí zřídit plůtek z modřinu – zařídí ze zaměstnancem obce.
Úkol nadále trvá. Starostka navrhla zvážení vybudování zábrany v parčíku u lodi,
oslovila maminky a dle jejich názoru, netrvají na zábraně. Úkol odložen.
18,05 příchod Ing. Rainer Lischka
18,07 příchod Ing. Tomáš Socha
P. Staňa na minulém zastupitelstvu se dotázal, zda je možné vybudování beach
volejbalového hřiště svépomocí. Starostka požádala na další zastupitelstvo
harmonogram prací – úkolů, předběžný rozpočet atd. úkol trvá.
4. Nájemní smlouva
Zastupitelé projednali žádost Farmy Slunečné Nový Bor, jednatel František Šťastný o
pronájmu pozemků ve vlastnictví obce p.č.č 188/1 o výměře 9 265 m2 TTP a p.p.č.
200/1 o výměře 22 368 m2 TTP za účelem zemědělského obhospodařování – sekání
trávy. Nájemní smlouva na tyto pozemky byla ukončena 31. 12. 2014.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili pronájem pozemků p.č.č 188/1 o výměře 9 265 m2
TTP a p.p.č. 200/1 o výměře 22 368 m2 TTP v k. ú. Polevsko Farmě Slunečná v.o. s.
Lázeňská 822, 473 01 Nový Bor za účelem zemědělského obhospodařování – sekání
trávy na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 za částku 3 166,-Kč/ročně.
Současně pověřili starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
18,15 příchod Roman Šauer
5. Výběrové řízení
Zastupitelé projednali návrh finančního výboru ohledně výběru dodavatele na opravu
fasády hrobky rodiny Handschke. Finanční výbor předložil výsledek výběrového
řízení, (nabídku podalo osm firem) a doporučil podepsání Smlouvy o dílo s firmou
Jaroslav Turták, Jablonné v Podještědí za
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili uzavření Smlouvy o dílo na opravu fasády Hrobky
rodiny Handschke s firmou Jaroslav Turták, Jablonné v Podještědí a zároveň pověřili
starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0

6. Rozpočtová změna č. 2
Zastupitelé projednali rozpočtovou změnu č. 2 – jedná o doplatek dotace na zametací
techniku, plat VPP …. příjmy 516 225,46 Kč, výdaje 824 725,36 Kč, změna stavu
308 499,90 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu č. 2 – příjmy 516 225,46 Kč,
výdaje 824 725,36 Kč, změna stavu 308 499,90 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
7. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení požární ochrany obce
Obec má uzavřenou Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení požární ochrany obce dle §
43 Zák. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 46 a § 48 Zákona o obcích se
Skalicí u České Lípy. Tato smlouva končí k 1. 5. 2015 a je nutné mít zajištěnou požární
ochranu obce. Zastupitelé projednali a schválili uzavření Veřejnoprávní smlouvy o
zabezpečení požární ochrany obce dle § 43 Zák. 40/1964 Sb. se Skalicí u České Lípy a
současně pověřili starostku k podpisu smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení
požární ochrany obce dle § 43 Zák. 40/1964 Sb. se Skalicí u České Lípy a současně
pověřili starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
8. Žádost Mgr. Eleny Průchové
Mgr. Elena Průchová požádala zastupitele o nákup nové kopírky. Současná kopírka je
15 let stará a je již týden nefunkční. Oprava této kopírky je 15 000,- Kč, nová kopírka
se dá koupit levněji než je oprava staré.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili nákup nové kopírky do ZŠ a MŠ Polevsko v hodnotě
10 405,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdržel se 1 (Ing. T.Socha)
9. Projednání založení sboru dobrovolných hasičů v obci Polevsko
Zastupitelé projednali možnost založení Sboru dobrovolných hasičů v obci Polevsko.
31. 3. obec oslovila občany formou letáčku, zda mají zájem vstoupit do jednotky Sboru
dobrovolných hasičů v naší obci. K dnešnímu dni se již přihlásilo osm občanů se
zájmem vstoupit do jednotky SDH, minimální počet členů musí být 9.
Zřizování jednotky SDH obce je poměrně administrativně a organizačně náročný
proces.
1. Projednání možnosti zřízení jednotky SDH obce.
2. Provedení náboru členů jednotky SDH obce.
3. Zřízení jednotky na zasedání zastupitelstva obce a zveřejnění usnesení
zastupitelstva o zřízení jednotky SDH obce.
4. Zajištění zdravotních prohlídek nových členů jednotky SDH obce.
5. Uzavření smluvních vztahů se členy jednotky SDH obce.
6. Jmenování velitele jednotky SDH obce.
7. Zajištění vybavení jednotky SDH obce požární technikou a věcnými
prostředky, včetně prostředků k plnění úkolů ochrany obyvatelstva a civilní
ochrany.
8. Vybavení členů jednotky SDH obce osobními a kolektivními ochrannými
pracovními prostředky.
9. Zajištění odborné způsobilosti členů jednotky SDH obce.

V první fázi je nutné projednání zřízení jednotky SDH v zastupitelstvu obce.
Před tím je nutno pověřit konkrétní osobu, která zajistí zpracování podkladů pro
rozhodnutí, zda zřídit jednotku SDH obce nebo zda sdružit prostředky s jiným
subjektem povinným zřídit jednotku PO a vytvořit společnou jednotku PO (dostupné
jednotky SDH okolních obcí a jejich podmínky pro zřízení společné jednotky PO,
finanční náklady na sdružení, náklady na jednotku SDH obce, zájem občanů o
působení v jednotce, jejich předpoklady pro výkon činnosti v jednotce apod.).
Dále je nutné projednat na územně příslušném územním odboru HZS kraje
(zpravidla ředitelem územního odboru) zejména zřízení jednotky SDH obce, její
kategorii v plošném pokrytí území kraje jednotkami PO a využitelnost po zřízení,
zajištění základních činností jednotky, projednat její případnou využitelnost
pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva, možnosti sdružení prostředků s jinými
obcemi, evidenční číslo jednotky.
Starostka navrhla nejprve založit Sdružení hasičů Čech a Moravy pod hlavičkou HZS,
z toho důvodu, aby se prokázalo, že zájemci o vstup do Sboru dobrovolných hasičů
mají opravdu zájem, tj. vytvoří se kolektiv, který bude během roku pro obec zajišťovat
různé aktivity, dále zjistí se opravdové nadšení pro tuto dobrovolnou činnost, připraví
se podklady pro založení SDH, zjistí informace a vybavení pro jednotku hasičů,
navrhne prostory pro členy SDH ….
Dále informovala o schůzce po zasedání zastupitelstva se zástupci obce Svojkov
(starosta, člen zastupitelstva – zakladatel a velitel SDH obce Svojkov)
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali založení jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Polevska a
pověřili Petra Staňu k zajištění zpracování podkladů dle metodiky jednotek sborů
dobrovolných hasičů Ministerstva vnitra čj. MV-52763-6/PO-2008
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdržel se 1 (P. Staňa)

10. Nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
Vláda ČR na svém zasedání dne 16. března 2015 schválila nařízení vlády č. 52/2015
Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev (dále též „novela“), a to s účinností od 1. 4. 2015
Návrh usnesení
Zastupitelstvo nenavýší odměny z důvodu nepobírání odměn členů zastupitelstva
mimo p. Petra Zimla, kterému se nechává odměna ve výši 460,- Kč, kterou posílá na
dobročinné účely.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdržel se 1 (P. Staňa)

11. Různé
Petr Ziml – zda je možné uspořádat besedu s panem Krásou – téma Skandinávie.
Ano, pověřen P. Ziml k zajištění besedy.
P. Staňa – dotázal Mgr. Průchové nákup plynového sporáku – konečná cena?
Odpověď - 42 356,- Kč
Kontrola zápisu : Mgr. Elena Průchová
Ověřovatelé zápisu: Petr Staňa

Mgr. Elen Průchová

Jaroslav Hájek
místostarosta obce

Martina Rašínová
starostka obce

V Polevsku dne 2. 4. 2015

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Polevska,
konaného dne 20 . 5. 2015, od 17.00 hodin v zasedací místnosti
1. patro Obecního úřadu
Přítomní: Martina Rašínová, Mgr. Elena Průchová, Jan Maroušek, Jaroslav Hájek,
Petr Staňa, Lenka Panušková, Tomáš Romanovský, Ing. Tomáš Socha, Ing. Rainer
Lischka, Roman Šauer
omluven Petr Ziml
17,25 příchod Mgr. E. Průchové
Schválení programu:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola úkolů
4. Restaurace na Křižovatce
5. Faktura firmy ZEPS s.r.o. Lindava – dokončení chodníku
6. Svazek obcí Novoborska – priority obce podání žádostí o dotace
7. Trestní oznámení
8. PD na objekt za Obecním úřadem
9. Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
10. Různé
10. Diskuse
11. 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. R. Lischku a J. Marouška,
zapisovatelem Martinu Rašínovou.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
3. Kontrola úkolů
J. Maroušek požádal na ustavujícím zastupitelstvu 6. 11. 2014 nákup pytlíků na psí
sekrementy za jeho odměnu, obec je nakoupila a pověřila p. J. Marouška k vytipování
míst po obci, kam se uloží. Pan Maroušek po vytipování míst se spojí se
zaměstnancem obce k realizaci pytlíků. P. Maroušek navrhl místa: u kapličky pod
kostelem, kaplička směr Prácheň, u TK, u čp. 49 (nádrž), pod TK - kaštan.
P. Staňa na minulém zastupitelstvu se dotázal, zda je možné vybudování beach
volejbalového hřiště svépomocí. Úkol trvá.

Na minulém ZO zastupitelé projednali založení jednotky Sboru dobrovolných hasičů
obce Polevska a pověřili Petra Staňu k zajištění zpracování podkladů dle metodiky
jednotek sborů dobrovolných hasičů Ministerstva vnitra čj. MV-52763-6/PO-2008
- úkol trvá
17,25 příchod Mgr. Průchové
4. Restaurace na Křižovatce
Z důvodů přibývajících stížností na provoz Restaurace na Křižovatce Obec Polevsko
14. 5. 2015 vyvolala schůzku s nájemcem. V nájemní smlouvě uvedeno, že nájemce
musí zachovat hostinské služby, v případě porušení může pronajímatel dát měsíční
výpověď z nájmu. Obec se dostává do střetu se zákonem o obcích, kdy občané
upozorňují, že obec není řádný hospodář, což ukládá zákon. Obec vynaložila na
opravu budovy velké finanční prostředky a výsledek je, bohužel, velmi neuspokojivý
pro obec.
Obyvatelé obce si stěžují na obsluhu v restauraci, která je neprofesionální, pomalá,
v době obědů obsluha žádá po běžných návštěvnících, ať počkají, že musí obsloužit
děti….
Na schůzce 14. 5. 2015 nájemce sdělil, že je složité sehnat adekvátní obsluhu, má
požadavek na Úřadu práce, ale bohužel zájemci se nehlásí.
Domluvena další schůzka za měsíc a pak následné řešení.
Zastupitelé navrhli dodatkem k nájemní smlouvě přesně definovat hrubé porušení
povinností, zejména nebude-li provozovat zařízení restaurace, jak je v nájemní
smlouvě uvedeno.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili dodatek k nájemní smlouvě v tomto znění:
- doplňuje se článek 12
Trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Každá ze stran této smlouvy je oprávněna tuto nájemní smlouvu vypovědět ve
výpovědní lhůtě tříměsíční, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po
doručení výpovědi. Pronajímatel je oprávněn tuto nájemní smlouvu vypovědět v
měsíční výpovědní lhůtě, pokud nájemce poruší hrubým způsobem své povinnosti,
zejména nebude-li provozovat zařízení restaurace, jak je uvedeno v čl. 5 nájemní
smlouvy.
Za hrubé porušení smlouvy se považuje:
- neobsloužení návštěvníků v době obědů a večeří
- provozní doba jen do 20,00 hod.
- nezajištění profesionální obsluhy na dvě směny
Nájemce do 31. 5. 2015 předloží seznam stavebních prací, včetně doložení dokladů.
Dále předloží harmonogram dalších stavebních prací ke schválení včetně
předpokládaných nákladů.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0

5. Faktura firmy ZEPS s.r.o. Lindava
V rámci realizace chodníčku za TK, kdy obec obdržela dotaci v roce 2015 ve výši
400 000,- Kč, se vybudoval chodníček, dle dotačních podmínek byly uznatelné
náklady na chodníček pouze ze 30 % , zbylé náklady jdou za obcí (domluveno při
podávání žádosti o dotaci). V rozpočtu na rok 2015 jsou schváleny výdaje ve výši
250 000,- Kč. Firma ZEPS s.r.o. předložila faktury ve výši 204 117,51 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a odložili tento bod na příští zastupitelstvo důvodu vyřešení
zpevnění 2. etapy chodníčku.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
6. Svazek obcí Novoborska – priority obce podání žádostí o dotace
Svazek obcí Novoborska připravuje spolupráci se Saským zemským úřadem pro
životní prostředí, zemědělství a geologii. Spolupráce bude spočívat v podání žádosti o
dotaci z Cíle 3. Projektový záměr nese název SaToWa, přípravná fáze projektu je
období 2015, realizační pak 2016 – 2019. Dosud ještě nebyly zveřejněny podmínky
Cíle 3 v novém programovacím období, Novoborsko se však již připravuje, aby mohlo
žádost podat mezi prvními.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili záměry obce viz příloha. Obec POLEVSKO se do
projektu zapojí s následujícími záměry:
1. rekonstrukce požární nádrže
2. prořez, výsadba, ošetření, kácení rokle nad kostelem
3. zvýšení průtoku potoka, vyčištění koryta
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
7. Trestní oznámení na starostku
23. 10. 2014 bývalý starosta naší obce podal na starostku trestní oznámení za zneužití
pravomoci veřejného činitele, doloženou zprávou o přezkoumání hospodaření obce
Polevska za rok 2012.
Fakta:
Nebyla mi vyplacena odměna, ale finanční dar ve výši 30. 000,- Kč a to dle zákona č.
128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále pak dle rozpočtových pravidel.
Finanční dar mi byl vyplacen z tohoto důvodu:
Zastupitelstvo obce zkonstatovalo, že jsem si nad rámec plnila své pracovní
povinnosti a to zejména v oblasti získávání finančních prostředků do rozpočtu obce.
Finanční prostředky byly získány v rámci dotačních titulů a žádostí, které jsem pro
obec v průběhu roku podávala. Tyto pak významným způsobem posílily finanční
rozpočet obce. Dále pak bylo konstatováno, že díky navýšení rozpočtu tímto
způsobem došlo k účelnému a hospodárnému využití všech ekonomických ukazatelů
v rámci obce a to v souladu s jejími zájmy a rozvojem.
Vyplacení finančního daru bylo schváleno zastupitelstvem obce a to dle zák. č.
128/2000 Sb., § 71,72, dost. 1 a 3. Lidskou písařskou chybou nebylo toto schválení
zaznamenáno do usnesení. Kontrolní orgán na tento nedostatek upozornil, přičemž
zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání, které se konalo dne 5. 6. 2013 chybu
napravilo (obsah usnesení č. 22/2013).

Policie ČR Česká Lípa v lednu vyslechla zastupitele obce Polevska k podání vysvětlení
ke zmiňovanému trestnímu oznámení.
19. 1. 2015 celou věc uzavřela se závěrem odložení trestního oznámení tj. nebyl
zjištěn trestný čin. Policie ČR písemně informovala oznamovatele trestního
oznámení.
Zastupitelé vzali na vědomí podané trestní oznámení na starostku a jeho závěr.
8. PD na objekt za Obecním úřadem
V rámci připravovaného projektu přeshraniční spolupráce, kdy obec oslovil zástupce
farnosti z Reichenbachu, musí obec projednat návrh budovy za Obecním úřadem, ve
které musí být zázemí pro setkávání s německou stranou.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a odložili tento bod na příští zastupitelstvo.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdržel se 0
9. Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Společnost ELEKTROWIN podle zákona potřebuje od obce určení dopravce v rámci
ambulantních svozů elektrozařízení, (lednice, el. sporák, myčka, pračka, sušička,
mikrovlnná trouba, vysavač, kávovar, žehlička, fritéza, fén, vrtačky, pily, nářadí
dílenská, zahradní technika). Pověřená svozová firma sveze od obce elektrozařízení
(obci vyúčtuje pouze dopravu do České Lípy). Likvidaci elektroodpadu má obec
zdarma.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení s firmou ELEKTROWIN a.s. Praha, plnou moc dostává svozová firma
AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., která pro obec zajištuje svoz veškerého
odpadu. Zároveň pověřili starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdržel se 0

10. Různé
p. Maroušek se dotázal, zda pingpongový stůl u školy se může veřejně používat.
Odpověď – ano, ale není rovný, jedna strana se propadá
p. Maroušek – zda ho opraví zaměstnanci úřadu
Odpověď – ano
p. Maroušek – nabídl zámkovou dlažbu kolem stolu
p. Romanovský – nabídl půjčení heveru
Ing. Socha požádal o doplnění pokladu u pamětnice (strom u kapličky směr Prácheň)
p. Maroušek nabídl zajištění ověsů z Preciosy
Mgr. Elena Průchová informovala zastupitele o otevření mateřské školy v Kytlicích.
V Polevsku 21. 5. 2015
Kontrola zápisu : Mgr. Elena Průchová
Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Hájek
místostarosta obce

Martina Rašínová
starostka obce

TRESTNÍ OZNAMENÍ NA STAROSTKU
OBCE
23. 10. 2014 bývalý starosta naší obce, pan Petr Jirsák podal na starostku trestní
oznámení za zneužití pravomoci veřejného činitele, doložené zprávou o
přezkoumání hospodaření obce Polevska za rok 2013. Trestní oznámení se dle
oznamovatele týkalo vyplacení odměny pro mou osobu ve výši 30. 000,- Kč.
Fakta:
Nebyla mi vyplacena odměna, ale finanční dar ve výši 30. 000,- Kč a to dle zákona
č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále pak dle rozpočtových pravidel.
Finanční dar mi byl vyplacen z tohoto důvodu:
Zastupitelstvo obce zkonstatovalo, že jsem si nad rámec plnila své pracovní
povinnosti a to zejména v oblasti získávání finančních prostředků do rozpočtu obce.
Finanční prostředky byly získány v rámci dotačních titulů a žádostí, které jsem pro
obec v průběhu roku podávala. Tyto pak významným způsobem posílily finanční
rozpočet obce. Dále pak bylo konstatováno, že díky navýšení rozpočtu tímto
způsobem došlo k účelnému a hospodárnému využití všech ekonomických
ukazatelů v rámci obce a to v souladu s jejími zájmy a rozvojem.
Vyplacení finančního daru bylo schváleno zastupitelstvem obce a to dle zák. č.
128/2000 Sb., § 71,72, dost. 1 a 3. Lidskou písařskou chybou nebylo toto schválení
zaznamenáno do usnesení. Kontrolní orgán na tento nedostatek upozornil, přičemž
zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání, které se konalo dne 5.6. 2013 chybu
napravilo ( obsah usnesení č. 22/2013).
Policie ČR Česká Lípa v lednu vyslechla zastupitele obce Polevska k podání
vysvětlení ke zmiňovanému trestnímu oznámení.
19. 1. 2015 celou věc uzavřela se závěrem odložení trestního oznámení tj. nebyl
zjištěn trestný čin. Policie ČR písemně informovala oznamovatele trestního
oznámení.
Říkám si, zda jsem neudělala chybu, když jsem na základě auditu z roku 2005 (viz
níže jeho kopie) nepodala trestní oznámení já. Sice nemám právní vzdělání, přesto
se domnívám, že by obsah auditu skutkovou podstatu trestního oznámení možná
naplňoval.

Co říci závěrem? Přemýšlela jsem, o tom, zda mám nějakého nepřítele a kdo to
vlastně nepřítel je? Nepřítele nemám, protože nepřítel je ten, kdo má svůj osobní
problém a skrývá ho nepřiměřenými činy, které páchá skrze jiné.
Vážení občané, přeji Vám krásné a sluneční jarní dny, plné pohody, optimismu a
sluníčka.

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2014
Na základě zák. č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí byla provedena kontrola hospodaření obce za rok 2014.
Tuto provedl Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly.
Výsledek přezkoumání – nebyly zjištěny chyby a nedostatky
dle § 10 odst. 3 písm. a) zák. č. 420/2004 Sb.
Velice děkuji za bezchybnou práci účetní Běle Hostinské.

Sběr a shromažďování
rostlinných zbytků
Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce v období od
1. dubna do 31. října lze předávat v komunitní kompostárně umístěné na ppč. 149
v k. ú. Polevsko v prostoru bývalého kamenolomu v části obce Klůčky (přistavený
kontejner u brány), a to ve dnech pondělí až pátek v době od 08:00 do 17:00
hod. a v sobotu v době od 08:00 do 12:00 hod.
Do kontejnerů na bioodpad je možné ukládat:
· bioodpady z domácností – jádřince, listy a nať ze zeleniny, slupky a zbytky ovoce
a zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti (zvadlé květiny, rostliny z květináčů),
skořápky z vajíček (v menším množství), zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad včetně
filtrů a ubrousků, čajový odpad, čajové sáčky, zbytky jídel rostlinného původu,
· bioodpady ze zahrad – tráva, plevel, košťály a celé rostliny, zbytky rostlin, listí,
seno, sláma, hnůj z chovu drobných zvířat.
Do sběrných nádob na bioodpad je zakázáno ukládat:
větve a dřevěný odpad (piliny, hobliny), fritovací olej, zbytky masa, kosti, kůže, zvířecí
srst, plasty, písek, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad,
stavební odpad, zemina, textil, cigarety, popel a uhlí, jednorázové pleny, uhynulá
zvířata.

Oddělené soustřeďování kovů je celoročně zajišťováno odkládáním
do zvláštní sběrné nádoby umístěné na prostoru u budovy obecního
úřadu.

Sbírat
nápojové plechovky, použité fólie od jogurtů, termixů, rybích salátů, sýrů,
šroubovací uzávěry (nekorunkové) od alko i nealko nápojů, obaly od
paštik, tuby od léčiv, folie z čokolád, sprejové nádobky, hliníkové nádobí
a příbory (např. papiňáky, ešusy, vidličky, lžíce, nikoli však
nože), žaluzie, plechy, soudky, konve, stanové konstrukce, lehátka apod.

Nesbírat !!!!
folie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček, vnitřní obal
cigaretové krabičky, pytlíky od kávy, polévek, obaly od sušenek, arašídů,
mražených krémů, obaly od trvanlivého mléka v krabicích),nádoby nebo
jiné předměty kombinované s železnými či jinými prvky
apod.

STROMY POD KONTROLOU
Přinášíme informace o nově zřízeném bezplatném portálu na internetu
s názvem ,, Stromy pod kontrolou“, který nabízí širokou databázi informací
o stromech na veřejně přístupných plochách bez ohledu na jejich správce či
vlastníka. Města, obce, správci silnic nebo jiné organizace a jednotlivci, kteří
vlastní stromy na veřejných prostranstvích nebo je mají ve správě, mohou na
portálu zveřejnit plošné inventarizace svých stromů. Vlastník zveřejněné
inventarizace si sám rozhoduje o tom, zda budou jeho data zveřejněna a jaké
množství informací o stromech ostatní uživatelé uvidí. Veřejnost tak získá možnost
najít informace o stromech v okolí svého bydliště a vyhledat odbornou arboristickou
pomoc.
www.stromypodkontrolou.cz

TRVALÉ PARKOVÁNÍ AUTOMOBILŮ
Opět se rozmohlo parkování automobilů na místech, která jsou ve vlastnictví obce. A
co víc, automobily na těchto místech překáží. Obec byla upozorněna složkami
integrovaného záchranného systému ( hasiči, rychlá záchranná služba), že v daných
místech obce Polevsko není možné kvůli parkování automobilů projet. Dále pak není
možné si parkovací místa jen tak vybudovat bez povolení obce a příslušného povolení
odboru dopravy. Nelze trvale parkovat tam, kde mi to nepatří a na místech, která
nejsou k parkování určena. Každá nemovitost má svou zahradu, svůj pozemek,
vlastníci si musí parkování řešit sami. Neoprávněným parkováním omezuji provoz
druhých a překážím. Děkujeme za pochopení.

ÚKLID CYKLOSTEZKY VARHANY
V týdnu mezi 13. a 17. dubnem byl proveden první letošní úklid cyklostezky
Varhany. Pracovníci specializované firmy uklidili cyklostezku po celé její délce.
Ořezali stromy a keře, které do cyklostezky zasahují, posekali trávu po krajích
cyklostezky, trasu zametli, vysypali odpadkové koše a odvezli i ostatní odpadky,
které se na trase za zimu nahromadily. Náklady na úklid se vyšplhaly na 62 tisíc
korun. Svazek obcí Cyklostezka Varhany počítá v letošním roce s tím, že generální
úklid trasy zopakuje. Uklízet se bude cyklostezka také v případě řádění přírodních
živlů, např. velkého větru či deště. Svazek dále řeší vandalismus. Jsou zničeny
dopravní značky a bezpečnostní sloupky, ztrácí se dřevěné kulatiny ze zábradlí,
mobiliář. Hlášení na Policii ČR je velmi časté.
Stavba Cyklostezky Varhany se rozběhla v roce 2007, poslední etapa byla
dokončena v září 2013. Sedmnáct kilometrů dlouhá stezka vede po bývalé železniční
trati z České Lípy až do Kamenického Šenova. Její stavba přišla na celkem 52
milionů korun, investorem stavby je Svazek obcí Cyklostezka Varhany, jehož členy
jsou Česká Lípa, Nový Oldřichov, Volfartice a Kamenický Šenov. S náklady Svazku
výrazně pomohly dotace z evropských peněz

SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA
Svazek obcí Novoborska připravuje spolupráci se Saským zemským úřadem pro
životní prostředí, zemědělství a geologii. Spolupráce bude spočívat v podání žádosti o
dotaci z Cíle 3. Projektový záměr nese název SaToWa, přípravná fáze projektu je
období 2015, realizační pak 2016 – 2019. Obec POLEVSKO se do projektu zapojí s
následujícími záměry:
1. rekonstrukce požární nádrže
2. prořez, výsadba, ošetření, kácení - rokle nad kostelem
3. zvýšení průtoku potoka, vyčištění koryta
Dosud ještě nebyly zveřejněny podmínky Cíle 3 v novém programovacím období,
Novoborsko se však již připravuje, aby mohlo žádost podat mezi prvními.

VYPALOVÁNÍ TRÁVY
S příchodem jarního sluníčka se někteří zahrádkáři vrhají na jarní úklid
po svém. Namísto pracnějšího, zato však ekologičtějšího vyhrabání staré trávy a jejího
kompostování, volí jednodušší vypalování. Nejenže je to počínání nebezpečné, ale
poškozují tím faunu, flóru a znečišťují ovzduší. Z těchto důvodů je vypalování trávy
zakázáno hned několika zákony, především zákonem o ochraně přírody a krajiny,
dále zákonem o požární ochraně a zákonem o ochraně ovzduší. Apelujeme proto na
vaši ohleduplnost nejen ke svým sousedům ale také k tisícům organismů, pro které
může být kousek trávníku domovem.

ÚDRŽBA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, ČISTOTA
V OBCI
Veřejný pořádek, opatření k jeho zabezpečení a čistota v obci patří k činnostem, které
se každá obec snaží dodržovat ke spokojenosti všech. Do těchto činností patří
samozřejmě i údržba – sekání pozemků ve vlastnictví obce a mnoho jiných úkolů,
které se obec snaží plnit. Když si uděláte po obci procházku, můžete sami posoudit,
jak si kdo plní své povinnosti a jak se ostatní chovají k veřejnému prostranství. Trvalé
parkování aut na místních komunikacích, opatrnost posekat nepatrný travnatý
proužek před svým plotem, bez povolení užívat účelové cesty ke skládkování
materiálu bez povolení, odvoz posekané trávy na pozemky obce, které nejsou vedeny
jako komposty. S podivem je, že když se tyto činnosti v naší obci dějí, že si pak
uživatelé po sobě ani neuklidí a vůbec je nenapadne, že když už cesty užívají, stálo by
za to je aspoň posekat a nečekat až to udělá obec.
Za zmínku pak naopak stojí krásně upravené parčíky, posekané
prostranství ve vlastnictví obce, které občané udržují třeba právě proto,
že to chtějí mít před svým plotem upravené, neřeší a nečekají, zda ten
proužek poseká obec. Těm všem patří VELKÝ DÍK!!!

NEDĚLNÍ KLID
Nedělní klid a sváteční klid je křesťanská nábožensko-sociální tradice, v některých
státech též oficiální veřejnoprávní opatření spočívající v zákazu určitých činností. Už
v roce 321 nařídil římský císař Konstantin I. Veliký dodržování nedělního klidu
s výjimkou rolnických prací. Nedělní klid zavedl také císař Josef II. v habsburské
monarchii. V roce 1835 bylo zakázáno vypravovat na železnici nákladní vozy o
nedělích a svátcích před devátou hodinou ráno. Od roku 1885 obsahoval rakouský
živnostenský řád ustanovení, že v neděli má být přerušena veškerá živnostenská
činnost s výjimkou čištění a udržování živnostenských místností a zařízení; jednotliví
ministři však mohli dovolit živnostenskou činnost v neděli s přihlédnutím k
charakteru jednotlivých živností, jestliže nebylo možné provozování živnosti přerušit
nebo pokud to vyžadovaly potřeby konzumentů nebo veřejné dopravy. Takto byla
povolena činnost ve 28 oborech včetně obchodu. (wikipedie, otevřená encyklopedie,
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ned%C4%9Bln%C3%AD_klid )
Obecně závazné předpisy našeho státu žádné obecné nedělní omezení neobsahují.
Český zákoník práce stanovuje příplatky za práci ve svátek a v neděli.
Mnoho z nás se jistě připojují k iniciativě za víkendový klid v obci. Když se zamyslíme,
jak protivné je sousedovi naše víkendové řádění se sekačkou, nahlas puštěné rádio a
neustále v kteroukoliv denní a noční dobu štěkající pes. Musím
zmínit i druhou stránku věci – víkendové chalupaření,
neovlivnitelnost počasí, když se zrovna chystám pracovat na
zahradě, zákonná povinnost posekat své pozemky minimálně
dvakrát do roka, nepřetržité směnové provozy, kde pracují i naši občané.

Vše je jen o ohledu ke svému okolí. Bude fajn, když si tradici nedělního
klidu začneme alespoň uvědomovat a snažit se ji v rámci možností
dodržovat.

PODĚKOVÁNÍ
Obec Polevsko a polevské maminky velmi děkují paní Janě Kamešové a Jiřině
Stýblové za napečení koláčků a dobrůtek na velikonoční zábavu. Tohoto dobrého
skutku si velmi vážíme a věříme v další dobrou spolupráci.
Obec Polevsko děkuje paní MUDr. Hůllové Marii za zajištění opravy a údržby lustru
na vlastní náklady v našem Kostele Nejsvětější Trojice.
Dále mi dovolte poděkovat paní Haně Hostkové se osazení květin u pomníku
1.světové války a průběžnou údržbu záhonu.
Obec si velmi váží dobrovolníků, kteří svůj volný čas a své finanční prostředky
věnují ve prospěch obce a římskokatolické farnosti.
Mnohokrát děkujeme

Vážená paní Rašínová
Ve Vaší obci je nově spuštěn mobilní internet 4G LTE s rychlostí až 110 Mb/s. Rádi bychom s vámi
navázali spolupráci v informovaností vašich občanů o této změně a díky tomu zjednodušili přechod
na tuto novu síť.
Jak začít 4G LTE internet využívat
Všichni občané, kteří už internet v telefonu, tabletu nebo notebooku od O2 využívají, se můžou ke 4G
LTE internetu připojit bez navýšení ceny. Jen je potřeba, aby 4G LTE internet podporovala jejich SIM
karta a zařízení, ve kterém ji mají. To si můžou snadno ověřit zadáním kódu *444*#. SIM kartu jim
zdarma vymění ve kterékoli O2 Prodejně (jejich seznam na www.o2.cz/prodejny), kde jim také rádi
pomůžou s výběrem telefonu, tabletu nebo modemu, který tuto moderní technologii podporuje. Více
na www.o2.cz/lte
Děkujeme, že nám pomáháte zvýšit povědomí o rychlém 4G LTE internetu.
Připomínáme, že stávajícím zákazníkům nebudeme účtovat nic navíc, jen se jim zrychlí připojení.
Vaše O2
Dvořáková Věra | O2 Czech Republic a.s.
Junior specialista prodeje
Masarykova 273/20
400 01 Ústí nad Labem

e-mail: vera.dvorakova@o2.cz

PŘEHLED PODANÝCH DOTACÍ ( 2015)
č.
1

2

3

4

název akce

kdy
celkové
podáno náklady
MMR Podpora obnovy a rozvoje 2/2015 756 864,venkova „ Naučná geologická
stezka , aneb učíme se i cestou do
školy“
MMR Podpora obnovy a rozvoje 2/2015 633 647,venkova „Rekonstrukce oplocení
dětského hřiště v obci Polevsko“
Podpora obnovy kulturních památek 2/2015 177 777,vysoutěženo
prostřednictví obcí s rozšířenou
155 048,působností - MěÚ Nový Bor „Oprava
fasády hrobky rodiny Handschke“
KÚLK Program resortu cestovního 2/2015
ruchu, památkové péče a kultury
„Oprava fasády hrobky rodiny
Handschke“

177 777,-

vlastní
podíl
356 864,-

dotace

výsledek

400 000,
-

nevyhověno

333 647,-

400 000,
-

nevyhověno

65 048,-

90 000,-

vyhověno

53 333,-

nevyhověno

V měsíci květnu významné životní jubileum oslaví:
Marie Musilová č.p. 163
Jana Korvasová č.p. 151
Ing. Jaromír Panuška
Jana Korvasová č.p. 148
V měsíci červnu významné životná jubileu oslaví:
Marešová Dana
V měsíci červenci významné životná jubileu oslaví:

Pokračujeme ve zveřejňování starých záběrů !!
Poznáte, kde se nacházela tato nemovitost??

POMNÍČEK
Jak jsme Vás v minulém občasníku informovali o nabídce p. Hynka Charouse z Brna,
který nechal vyrobit pomníček na památku úmrtí herce pana Tomáše Holého.
Přinášíme fotografii zmiňovaného pomníčku.

Jménem obce Polevsko panu Hynku Charousovi velmi děkujeme.

1. RETRO PRVOMÁJOVÝ PRUVOD
Obec ve spolupráci se „Spolkem obyvatel a přátel obce Polevska“ uspořádala
1. retro prvomájový průvod 1. 5. 2015.
Průvodu se zúčastnilo cca 50 – 60 účastníků, kteří vzali prvomájový průvod velmi
svědomitě a dobově se na něj připravili. Z důvodu velkého ohlasu jak pořadatelů,
účastníků průvodu, některých našich obyvatel tak obyvatel z Nového Boru, bude retro
prvomájový průvod pořádán v dalších letech.
Průvodu se zúčastnili i Skaličtí dobrovolní hasiči pod vedením pana Jirky Havnera,
kterému velmi děkujeme za podpoření našeho prvomájového průvodu.
V roce 2016 bude průvod ukončen za Penzionem na Křižovatce včetně občerstvení a
pořádáním prvomájové zábavy.

PLÁNOVANÉ AKCE 2015
5. 6.
10. 6.
13. 6. od 16,00 hod.
19. 6.
26. 6.
27. 6.
1. 9.
12. 9.
říjen

Fotbalový turnaj malotřídních škol
Florbalový turnaj v Horní Libchavě
Dětský den ve spolupráci s Penzionem na
Křižovatce
Zahradní slavnosti – školní hřiště a zahrada
Ukončení školního roku a předávání vysvědčení
Zahájení prázdnin aneb Silvestr a Vánoce 2015
Nový školní rok - zahájení
Loučení s létem – 2. dětská hasičská fontána pod
vedením dobrovolných hasičů Skalice u České Lípy
3.Polevská burza

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
ČEZ společnost a.s. oznamuje, že 4. 6. 2015 (Čtvrtek)
bude přerušena dodávka elektřiny Polevsko celá obec
(MIMO LOMÁCKÝCH DOMŮ)
od Klára Huti směr Prácheň a Kytlice!
V době od 7,30 do 14,30 hod.

Byl pozdní večer- první máj- večerní máj- byl lásky
čas…
Snad všichni umí odrecitovat alespoň pár prvních veršů básně Máj,
kterou napsal romantický básník Karel Hynek Mácha. Oslavy ,,máje“ patří k českým
tradicím už řadu let. Nejrozšířenějším zvykem je políbit svou lásku pod rozkvetlou třešní.
Lidová pověra totiž praví, že děvče,
které nebylo na 1. máje políbeno pod rozkvetlým stromem, do roka uschne.
Na vesnicích se pořádají veselice, staví se májky, studenti ve městech pořádají Majálesy.
Ale není to jen 1. máj, který nám květen přináší, dalším významným svátkem je ,,Den
matek“, který se slaví druhou květnovou neděli.
Ať už je pro vás květen plný oslav nebo se necháte jen nalákat kvetoucí přírodou,
která v nás vzbuzuje potřebu trávit stále delší čas venku, užijte si tento měsíc do sytosti
a nasávejte energii lásky.

Krásné jarní dny Vám přeji

Martina Rašínová
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