
 

                                           USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska, 

konaného dne 12. srpna 2013 v zasedací místnosti v přízemí 
 

Zastupitelstvo obce Polevska 
 
34. schvaluje a pověřuje 
dle bodu  XIV , odst. 6 písm. a), b) uzavřené Smlouvy o dílo  - Snížení energetické náročnosti 
ZŠaMŠ a Obecního úřadu Polevsko mezi Obcí Polevsko a firmy Stavron s.r.o. , Praha ze dne 
19. 6. 2013, vypovězení Smlouvy o dílo z důvodu vážného porušení smlouvy. Zároveň 
pověřilo starostku k podpisu „Výpovědi ze smlouvy“. Dále schválilo zahájení nového 
výběrového řízení dne na zateplení budovy ZŠaMŠ a Obecního úřadu Polevsko. 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
35. schvaluje 
firmu DRV-STAVBY s.r.o. Děčín k položení nových betonů včetně dlažby v přízemí budovy 
ZŠaMŠ Polevsko. Dále schvaluje nákup a položení lina v přízemí budovy ZŠaMŠ Polevsko 
od firmy BAŤKO JIŘÍ-KOBERCE ČESKÁ LÍPA f.o. 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
36. schvaluje a pověřuje 
směnu pozemků p.č. 768/44 o výměře 30 m2 vlastnictví Obce za p.p.č.  760/3  o výměře 37 
m2 ve vlastnictví J. Spanilého. Jedná se o narovnání skutečného stavu. Zároveň pověřují 
starostku k podpisu smlouvy. 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
37. schvaluje  a pověřuje 
přijmutí části pozemku p.č. 762/11 ve vlastnictví L.Knytla do majetku obce. Zároveň pověřují 
starostku k podpisu smlouvy 
Hlasování:      5 pro                0 proti                   0      zdržel     
 
38. schvaluje  a pověřuje 
uzavření „Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby IP-12-
4004072/002, CL_Polevsko st.p.č. 65/1, přípojka kNN „  s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín z p.p.č. 
880/2, ostatní plocha (ve vlastnictví obce Polevsko) za sjednanou finanční náhradu 10 000,-
Kč. Zároveň pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 
Hlasování:      5 pro                0 proti                   0      zdržel     
 
39. schvaluje  a pověřuje 
uzavření dodatku č. 1 s firmou Strabag a.s. Liberec na „Geologickou stezku (výstavba 
chodníku)“ z důvodu vypsání další výzvy do 31. 12. 2014. Zároveň pověřuje starostku 
k podpisu dodatku. 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
V Polevsku  13. 8. 2013 
 
 
      
                    Jaroslav Hájek                                                                        Martina Rašínová 
        místostarosta obce Polevsko                                                         starostka obce Polevsko 


