
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska, 

konaného dne 12. září  2012 od 18,00 hodin v zasedací místnosti v přízemí  
 
Zastupitelstvo obce Polevska 
58. schvaluje  
program zasedání zastupitelstva obce. 
Hlasování:      pro 5      proti       0      zdržel    0 
 
59. schvaluje 
prodej pozemku p.č. 83/2 o celkové výměře16 m2  p. M. Štěpánovi. Záměr byl vyvěšen na 
úřední desce od 29. 5. do 15. 6. 2012. 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
60. neschvaluje 
prodej pozemku p.č. 476/1 o celkové výměře 2475 m2 lesní pozemek p. Hlávkovi. Tento 
pozemek obec získala jako HMO od Lesů ČR.   
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
61. schvaluje 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. Děčín na p.p.č. 
845 v rozsahu 28,2 m2 na kabelové vedení NN, kabelová spojka NN, rozpojovací skříň – 
úplatně jednorázově dohodou ve výši 23 500,- Kč 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
62. odložilo a pověřilo 
uzavření nájemní smlouvy s EUROVIA Kamenolomy, a.s. Liberec na  
a) p. č. 967/2 – ostatní plocha, o výměře 166 m2, 
b) p. č. 967/4 – ostatní plocha, o výměře 434 m2, 
c) p. č. 967/6 – ostatní plocha, o výměře 43 m2, 
v katastrálním území Polevsko 
d) p.p. č. 1934/2 – ostatní plocha, o výměře 71 m2, 
v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru,  
Zároveň pověřilo starostku k dalšímu jednání ve věci prodeje pozemků s možností 
splátkového kalendáře. 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
63. schvaluje  
vyřazení traktůrku rok pořízení 2002 z majetku obce a darovat ho na náhradní díly PV FC 
Polevsku. 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
64. schvaluje 
žádost Vodafonu Czech Republic ohledně pronájmu části střechy a části půdy nemovitosti 
č.p. 172 (ve které obec vlastní nebytové prostory Koloniálu Ahoj), o celkové výměře 40 m2 
pro umístění technologických kabinetů a jejich příslušenství a dále část střechy nemovitosti 
pro umístění anténních nosičů telekomunikačního zařízení, a část stoupaček pro umístění 
optických tras a generátorové přípojky.  
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
 
 
 



 
65. schvaluje 
rozpočtovou změnu č. 2 ve výši ve výši příjmy 2 151 900,- Kč, výdaje – 1 812 749,- Kč viz 
příloha zápisu. 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
66. schvaluje 
odpuštění tří nájmů panu J. Dlouhému - nájemce Restaurace na Křižovatce, z důvodu 
rekonstrukce elektroinstalace včetně obkladu v kuchyni Restauraci na Křižovatce. Pan J. 
Dlouhý doloží kopie dokladů, které byly uhrazeny. 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
 
67. projednalo a rozhodlo 
námitku paní Jitky Nicol Vosátkové proti pronájmu části obecního pozemku p.č. 99/5 p. 
Grunclovi a manželům Kaislerovým ze dne 13. 6. 2012.  Záměr pronájmu části pozemku p.č. 
99/5 byl řádně vyvěšen od 30. 3. 2012 do 12. 5. 2012. Paní Vosátková mohla předložit také 
žádost o pronájem tohoto pozemku. 
Současně upozorňuje na sousedské špatné vztahy hraničící až s omezováním osobní svobody. 
Sousedské vztahy řeší občanskoprávní soud, obec není příslušná řešit sousedské vztahy. 
Dále žádala o proplacení položení dlažby na obecním pozemku p.č. 99/5 . Dle kontroly dlažba 
je položena pouze do písku, dlažbu  si může přemístit na pozemek p.č. st. 194, který je z části 
v jejím majetku (před vchodem do domu č.p. 163). 
Hlasování:      4 pro                 0 proti                   1 zdržela (L.Panušková)   
 
68. schvaluje 
záměr realizace projektu "Naučná stezka Po památkách obce Polevsko" na všech pozemcích 
ve vlastnictví obce Polevsko, které budou projektem dotčeny 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
69. schvaluje 
uzavření Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti mezi f. Kustod s.r.o. se sídlem Praha 
4, U Habrovky 247/11, 140 00 , zastoupenou Mgr. Vladimírem Ortem, jednatelem, zapsanou 
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 195864, IČ: 27330052 se Základní školou a 
mateřskou školou Polevsko. 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
70. vzalo na vědomí 
Stížnost p. Z. Korvase na rušení nočního klidu rodiny Rašínových dne 28. 7. 2012. 
 
 
V Polevsku  12. 9. 2012 
 
      
                    Jaroslav Hájek                                                                        Martina Rašínová 
        místostarosta obce Polevsko                                                         starostka obce Polevsko 
 


