
                                            USNESENÍ  
ze zasedání Zastupitelstva obce Polevska, 
konaného dne 20. 5. 2015 od 18.00 hodin.  

 
Zastupitelstvo obce Polevska: 
 
20.schválilo 
program zasedání: 
Výsledek hlasování:                     Pro  9                 Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
17,25 h. příchod Mgr. E. Průchové 
 
21. schválilo  
dodatek k nájemní smlouvě Restaurace na Křižovatce v tomto znění: 

- doplňuje se článek 12  
 
Trvání smlouvy 
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 
Každá ze stran této smlouvy je oprávněna tuto nájemní smlouvu vypovědět ve 
výpovědní lhůtě tříměsíční, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi. Pronajímatel je oprávněn tuto nájemní smlouvu vypovědět v 
měsíční výpovědní lhůtě, pokud nájemce poruší hrubým způsobem své povinnosti, 
zejména nebude-li provozovat zařízení restaurace, jak je uvedeno v čl. 5 nájemní 
smlouvy 
Za hrubé porušení smlouvy se považuje: 

- neobsloužení návštěvníků v době obědů a večeří 
- provozní doba jen do 20,00 hod. 
- nezajištění profesionální obsluhy na dvě směny 

Nájemce do 31. 5. 2015 předloží seznam stavebních prací, včetně doložení dokladů. 
Dále předloží harmonogram dalších stavebních prací ke schválení včetně 
předpokládaných nákladů. 
Výsledek hlasování:                  Pro 10                Proti 0                 Zdrželi se 0 
 
 
22. odložilo 
proplacení faktury na 2. etapu chodníčku firmě ZEPS s.r.o. Lindava z důvodu 
vyřešení zpevnění 2. etapy chodníčku 
Výsledek hlasování:                  Pro 10                Proti 0                 Zdrželi se 0 
 
23. schválilo  
v rámci připravovaného projektu  Svazku obcí Novoborska se Saským zemským 
úřadem pro životní prostředí  tyto  záměry obce Polevsko pro podání žádosti o dotaci:  
1.  rekonstrukce požární nádrže  
2. prořez, výsadba, ošetření, kácení rokle nad kostelem 



3. zvýšení průtoku potoka, vyčištění koryta 
Výsledek hlasování:                 Pro 10                 Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
24. vzalo na vědomí  
podané trestní oznámení bývalým starostou obce na starostku se závěrem odložení 
trestního oznámení tj. nebyl zjištěn trestný čin. 
 
 
25. odložilo 
projednání PD za Obecním úřadem na příští zastupitelstvo. 
Výsledek hlasování:                 Pro 10                Proti 0                   Zdržel se 0 
 
26. schválilo a pověřilo  
uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou 
ELEKTROWIN a.s. Praha, plnou moc dostává svozová firma AVE CZ odpadové 
hospodářství, s.r.o., která pro obec zajištuje svoz veškerého odpadu. Zároveň pověřili 
starostku k podpisu smlouvy. 
Výsledek hlasování:                 Pro 10                Proti 0                   Zdržel se 0 
 
 
V Polevsku dne: 21. 5. 2015 
 
 
 
 
 
     Jaroslav Hájek                                                                       Martina Rašínová 
  místostarosta obce                                                                      starostka obce 


