
                              USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Polevsko konaného dne 16. dubna 2014 

od 18,00 hod. v zasedací místnosti v přízemí 
******************************************************** 

Zastupitelstvo obce Polevska 
 

20. schvaluje 
program zasedání zastupitelstva 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
18,11 příchod Ing. Sochy a T. Romanovského 
 
21. neschvaluje 
variantu (dle studie MMR)  2 B ani 2 A. Doporučuje prověřit variantu 1 (současné 
vedení 35 kV – navrhuje možnost posílení).  Z hlediska ochrany životního 
prostředí a krajinného rázu je to nejpřijatelnější varianta 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
22. schvaluje 
přijetí věcného daru od České spořitelny, a.s. 5 ks počítačů do ZŠ a MŠ Polevsko. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
23. schvaluje a pověřuje 
uzavření Smlouvy o dílo s firmou ZEPS s.r.o. Lindava na akci „Opravu poškození 
vpusti, výpusti, opravu zdí u vodní nádrže na p.p.č. 2 a p.p.č. 836/2“s podmínkou, že 
akce bude realizována v případě získání dotačních prostředků. Zároveň pověřuje 
starostku k podpisu smlouvy. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
24. schvaluje a pověřuje 
uzavření „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou  
EKO-KOM a.s., Praha 4“ včetně dodatku. Zároveň pověřuje starostku k podpisu 
smlouvy. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
25. neschvaluje  
nákup herního prvku na čtyřech pružinách. 
Hlasování:      6 pro                 1 proti  (Rašínová)      0 zdržel   
 
26. schvaluje a pověřuje 
prodej pozemku p.č.č 842/4 ostatní plocha o výměře 182 m2 manželům Polesným, 
z důvodu narovnání skutečného stavu v částce 18 700,-Kč. Záměr prodeje byl vyvěšen  
dne 1. 4. 2014. Zároveň pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   



27. schvaluje 
účast v projektu "Společná řešení pro původní péči o krajinu" realizovaného 
prostřednictvím Svazku obcí Novoborska, který bude financován z programu 
Přeshraniční spolupráce Cíl3/Ziel3. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
 
28. schvaluje a pověřuje 
uzavření „Smlouvy“ na zateplení budovy Restaurace na Křižovatce s firmou ENERGY 
BENEFIT a.s. Praha. Dále schválili vypsání výběrového řízení na zateplení budovy 
Restaurace na Křižovatce. Pověřuje starostku k podpisu smlouvy s firmou ENERGY 
BENEFIT a.s. Praha. Dále pověřuje starostku k podpisu  přijmutí dotace. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
29. schvaluje a pověřuje 
uzavření „Dodatek ke Smlouvě mandátní č. 3-13-01“ s firmou Energy Benefit  na 
opakované výběrové řízení  a prodloužení technického dozoru na zateplení budovy ZŠ 
a MŠ Polevsko, zároveň pověřili starostku k podpisu dodatku. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
30. schvaluje a pověřuje 
směnu pozemků p.č. 787/4 o výměře 40 m2 ve vlastnictví obce za pozemek p.č. 
st. 250 o výměře 14 m2 a pozemek p.č. 787/5 o výměře 26 m2 ve vlastnictví pana 
Pilaře. Směnou pozemků obec získá vstup na pozemek p.č.č 787/2. Dále pověřilo 
starostku k podpisu „Směnné smlouvy“. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
31. schvaluje  
účast na projektu v rámci Svazku obcí Novoborska na podání dotace na zametací techniku na 
SFŽP. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
32. schvaluje  
bezplatné propůjčení parkoviště p.č. 771/3 na akci „Folcikiáda“ ve dnech 27. 6. –  
29. 6. 2014 p. Staňovi. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
V Polevsku 17. 4. 2014 

 
 
   Jaroslav Hájek                                                                                Martina Rašínová 
místostarosta obce                                                                                starostka obce 


