
 
 

                                           USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska, 

konaného dne 20. března 2013 v zasedací místnosti v přízemí 
 

Zastupitelstvo obce Polevska 
1. schvaluje  
program zasedání zastupitelstva obce. 
Hlasování:      5 pro                0 proti                   0      zdržel     
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu č. 1 ve výši 32 255,40 Kč (viz příloha) 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   1 zdržel  (Ing. Socha) 
 
3. vzalo na vědomí 
v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 Sb. se mění zákon č. 218/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech založení účtu u ČNB Ústí nad Labem. 
 
4. schvaluje a pověřuje 
uzavření : 
Smlouvy o dílo na akci „Geologická stezka, aneb učíme se i cestou do školy“ s firmou 
STRABAG a.s., Oblast Sever, tř. gen. Svobody 77, 460 14 Liberec za částku 711 941,89 Kč. 
Uzavření smlouvy o dílo na akci „Statické zajištění stávající opěrné zdi novou tíživou zdí“ 
s firmou ZEPS s.r.o., Lindava 84, 471 58 Cvikov za částku 750 559,- Kč. Zároveň pověřili 
starostku k podpisu smluv. 
Akce budou realizovány pouze v případě získaní dotací, jinak smlouvy pozbývají platnosti. 
Hlasování:      5 pro                0 proti                   0      zdržel     
 
5. schvaluje 
převod hospodářského výsledku za rok 2012 ZŠMŠ Polevsko  ve výši 11 013,98 Kč –  do 
fondu odměn ve výši 5.013,98 Kč a do rezervního fondu ve výši 6.000,- Kč. 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   1 zdržela (Mgr. Elena Průchová)   
 
6. schvaluje 
měsíční nájemné panu Dlouhému, nájemci Restaurace na Křižovatce ve výši  6 000,-Kč na 
období od 1. 2. 2013 do 31. 1. 2014. Pan Dlouhý předloží kopie ročního vyúčtování energií. 
Hlasování:      5 pro                 1 proti (M.Rašínová)                  0 zdržel   
 
7. schvaluje 
žádost pí B. Hostinské účetní obce navýšení hrubé měsíční odměny za provedení účetnictví 
obce o 1.000,- Kč tj. 6.000,- Kč měsíčně s účinností od 1. 1. 2013. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
8. schvaluje a pověřuje 
uzavření krátkodobého úvěru ve výši 3 mil. s Českou spořitelnou a.s. Liberec, úrok ve výši 
0,92 %. Zároveň pověřuje starostku k podepsání „Blankosměnky“. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 



 
9. schvaluje 
schválili uzavření Smlouvy o umístění telekomunikací technologie s Milanem Čubiňákem 
MCSYS za podmínky bezplatného internetu pro ZŠaMŠ Polevsko, Obce Polevsko a 
Restaurace na Křižovatce. 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   1 zdržel  (Ing. Socha) 
 
 
10. schvaluje 
přijmutí finančního daru ZŠMŠ Polevsko od pí Knytlové M. ve výši 500,-Kč, p.  Patočky Z. 
ve výši 500,- Kč a pí Hlavničkové D. ve výši 1 000,-Kč. 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   1 zdržela (Mgr. Průchová)   
 
 
 
V Polevsku  21. 3. 2013 
 
 
 
 
 
 
      
                    Jaroslav Hájek                                                                        Martina Rašínová 
        místostarosta obce Polevsko                                                         starostka obce Polevsko 
 


