
                              USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Polevsko konaného dne 25. června 2014 

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

Zastupitelstvo obce Polevska 
 

33. schvaluje 
program zasedání zastupitelstva 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
18,06 h. příchod Ing. Sochy 
 
34. schvaluje a pověřuje 
podepsání „Smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-
4004537/001 CL _Polevsko, p.p.č. 787/1, příp. NN“ s ČEZ Distribucí a.s. Děčín,  za 
jednorázovou náhradu ve výši 10 000,- Kč. Zároveň pověřili starostku k podpisu 
smlouvy. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
35. schvaluje a pověřuje 
podepsání „Smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-
4004748/S002CL _Polevsko, p.p.č. 356/6, příp. NN“ s ČEZ Distribucí a.s. Děčín za 
jednorázovou náhradu ve výši 10 000,-Kč.  Zároveň  pověřili starostku k podpisu 
smlouvy. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
36. schvaluje  
uhrazení zakoupení plovoucího čerpadla včetně  zapuštění nádrže (odvodnění sklepa 
Obecního úřadu) firmě Stavoterm Černý s.r.o.Liberec. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
37. neschvaluje  
prodej části pozemku p.č.č 817/4 pí E. Vimmerové 
Hlasování:      4 pro                 0 proti                   2 zdrželi (P. Ziml, Ing. T. Socha)   
 
38. schvaluje  
účetní závěrku a hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Polevsko  s přebytkem 28 995,85 Kč. 
Dále schválili převod hospodářského výsledku ve výši 10 000,-Kč do fondu odměn ZŠ 
a MŠ Polevsko a 18 995,85 do rezervního fondu ZŠ a MŠ Polevsko. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
 
 
 



39. schvaluje  
„Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Polevsko za r. 2013 s výhradou " a 
závěrečný účet a přijali následná opatření: závěrečný účet bude v příštích letech 
obsahovat náležitosti uložené zákonem. Rozpočet byl pořízen do výkazu FIN v odlišné 
podobě, došlo z důvodu dodatečného zařazení částky poplatku za hrobová místa. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
40. schvaluje 
účetní závěrku obce za rok 2013 (příloha „Protokol o schválení účetní závěrky za rok 
2013) 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
41. neschvaluje  
přijetí dotace na otopnou soustavu v ZŠ a MŠ Polevsko z důvodu velkého podílu obce. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
42. vzalo na vědomí  
podání žádosti o dotaci na Ministerstvo dopravy – program Obnova místních 
komunikací po povodních 2013 – II. výzva na opravu (zpevnění) našich místních 
komunikací. Jedná se o komunikace – u chalupy Kný, pod kostelem směr Ing. 
Lischka ,včetně opravy propustku, za č.p. 49 (pí Stýblová – směr Ing .Korvas), pod TK 
směr p. Polma včetně jednoho propustku a opravy mostku) a opravu kamenné zdi na 
parkovišti pod kostelem, včetně opravy cesty ke hřbitovu (srovnání + výměna kostek)  
a prostranství před kostelem. Celkový rozpočet 5 689 990,81 Kč, dotace  
4 836 492,18 Kč. Tato výzva navazuje na podanou žádost v roce 2013, kdy obec 
opravila MK – Pražská ul, u p. Davídka, u p. Bitaly opravu mostku u p.Knytla. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
43. vzalo na vědomí  
podání dotace na Ministerstvo dopravy – fond solidarity. Fond solidarity byl otevřen 
v návaznosti na „Povodňové škody červen 2013“, jedná se o možnost vrácení 
spoluúčasti obce. Obec Polevsko získala dotaci ve výši 2 494 000,-Kč. Vlastní 
spoluúčast obce 551 833,- Kč. Výsledek podané dotace obec obdrží cca v září – říjnu 
2014. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
18,44 příchod T. Romanovského 
 
 
44. schvaluje  
počet členů zastupitelstva obce Polevsko na volební období 2014 – 2018 ve výši 11 
členů. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
 
 



45. schvaluje  
rozpočtové opatření č. 1  - příjmy, 832 736,96 Kč , výdaje 1 596 680,84 Kč, 
financování  763 943,88 Kč. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
46. neschvaluje 
prodej dlažebních kostek umístěné za Obecním úřadem za částku. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
47. schvaluje 
finanční příspěvek (z odměn zastupitelů, kterých se vzdali) na řečový procesor pro 
Adélku Brabencovou ve výši  cca  5 000,- Kč. Doporučili kontaktovat pí 
Neumannovou (maminka Adélky), aby předložila dosaženou výši sbírky a v případě 
nepokrytí nákladů na naslouchadlo, bude navýšen finanční dar až do výše 20 000,- 
Kč. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
48. schvaluje 
částku ve výši   10 000,- Kč na pořízení územní studie na plochu s označením Z 7 dle 
ÚP Polevsko. Současně schvaluje podání žádosti o pořízení územní studie na plochu 
s označením Z7 dle ÚP Polevsko na MěÚ Nový Bor, stavební úřad a úřad územního 
plánování, který bude pořizovatelem výše uvedené územní studie. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
49. schvaluje 
finanční příspěvek (z odměn zastupitelů, kterých se vzdali)  ve výši 5 000,- Kč 
Novoborským mažoretkám za skvělou prezentaci obce při příležitosti „Vesnice roku“. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
50. schvaluje 
uzavření „Smlouvy o dílo“ na „Opravu pomníku padlým občanům obce Polevsko v 1. 
světové válce“ s Kamenictvím, David Machač, Skalice u České Lípy. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
V Polevsku 26. 6. 2014 

 
 
   Jaroslav Hájek                                                                                Martina Rašínová 
místostarosta obce                                                                                starostka obce 


