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Hodnotitelská komise navštívila naši obec 27. 6. 2013

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Polevsko konaného dne 12. srpna 2013
od 17,00 hod. v zasedací místnosti v přízemí
********************************************************
Přítomní zastupitelé :
Rašínová Martina, Tomáš Romanovský, Petr Ziml, Lenka Panušková, Jaroslav Hájek
Omluvena: Mgr. Průchová Elena, Ing. Tomáš Socha
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ov ěřovatelů zápisu
3. Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva
4. Rekonstrukce budovy ZŠaMŠ Polevsko
5. Směna pozemků p.č. 768/44 o výměře 30 m2 vlastnictví Obce za p.p.č. 760/3
o výměře 37 m2 ve vlastnictví J. S.
6. Přijmutí Obce části pozemku p.č. 762/11 ve vlastnictví L.K.
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili program zasedá
ní zastupitelstva.
Hlasování:
5 pro
0 proti
0 zdržel
2. Volba zapisovatele a ověřovatelé zápisu :
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polevsko určuje ověřovateli zápisu Lenku Panuškovou a Tomáše
Romanovského, zapisovatelem Martinu Rašínovou
Hlasování:
5 pro
0 proti
0 zdržel
KONTROLA ÚKOLU Z MIN. ZASTUPITELSTVA:
3. p. Ziml požádal o osazení ohrádek na stromy směr fotbalové hřiště – splněno
4. Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ Polevsko
Na základě získané dotace z OPŽP na zateplení budovy ZŠaMŠ a Obecního úřadu bylo dne
22. 6. 2013 předáno staveniště firmě, která vzešla z výběrového řízení STAVRON s.r.o.
Praha. Firma nastoupila na staveniště 8. 7. 2013, současně předložila čestné prohlášení, že
stavbu nebudou provádět žádné subdodavatelé. Ovšem stavbu zadala firmě, která neměla
kvalifikované pracovníky, betony v přízemí školy byly po jejich položení vybourány
z důvodu nerovnoměrnosti podlahy. Dále polystyren byl neodborně položen. V průběhu
měsíce července při kontrolních dnech, byla firma upozorňována na vzniklé nedostatky,
neodborné pracovníky a hlavně velkého skluzu harmonogramu stavby. Na kontrolním dni
6. 8. byly zjištěny následující nedostatky (viz zápis z kontrolního dne, který byl pořízen na
zvláštní listinu, z důvodu nepředloženého stavebního deníku, který nebyl již podruhé
předložen na KD)
1) Při prohlídce stavby byly zjiště ny následující nedostatky:
- nerovnost nově vybetonovaných podlah v celém přízemí, nerovnost mezi místnostmi
až rozdíl 4cm. Zhotovitel navrhuje jejich odstranění na hladinu ocelové
konstrukce výztuže podlah (Kari sít).
2) Provádění fasády neodpovídá technologickému postupu dodavatele zateplovacího
systému VISCO ALFA FLEX, p ři obhlídce byly vytrženy tři kotvy. Z hlediska
montáže jsou kotvy krátké.
Objednatel požaduje odstranění stávajícího izolantu v termínu do 20. 8. 2013.
3) Zhotovitel do dnešního dne nepředložil odtrhové zkoušky.

4) Vzhledem k předloženému harmonogramu prací, kdy měli v měsíci srpnu probíhat
pouze dokončovací a ostatní stavební práce (viz. příloha SOD), současný stav stavby
tomu neodpovídá. K dnešnímu dni byly provedeny pouze nalepení a ukotvení izolantu
na západní fasádě objektu, odkopání suterénu objektu a osekání pískovcového soklu,
demontáž oplechování parapetu a okapu na západní straně objektu, vybourání a
vybetonování podlah v 1.NP. Byla odbourána stávající římsa dle projektové
dokumentace na západní a jižní fasádě objektu.
5) Při realizaci díla byly zhotovitel způsobeny viz níže škody (budou doloženy
fotodokumentací):
a)
zcela rozbitý chodník před školou ve dvoře a vyrvaný beton na školení zahradě
b)
venkovní chodník siln ě znečištěn lepidlem a betonem
c)
zničené splachovací za řízení na WC
d)
zni čená dřevěná zábrana, která se má vrátit
e)
znečištěn koberec na schodech v celé budově
f)
proražena trubka - odtok vody – venku ze školy
Návrh usnesení :
Zastupitelé projednali a schválili 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, vypov ězení Smlouvy o dílo z důvodu vážného
porušení smlouvy. Zároveň pověřilo starostku k podpisu „Výpovědi ze smlouvy“. Dále
schválilo zahájení nového výběrového řízení na zateplení budovy ZŠaMŠ a Obecního úřadu
Polevsko.
Hlasování:
5 pro
0 proti
0 zdržel
Z těchto důvodu je nutné dokončit podlahy v přízemí školy, položení dlažby a lina. Obec
požádala firmu DRV-STAVBY s.r.o., Děčín , která nastoupí 13. 8. , položí nové betony
včetně dlažby. Dále obec oslovila T. Tondla k podání nabí dky na položení lina v přízemí
budovy a firmu BAŤKO JIŘÍ-KOBERCE ČESKÁ LÍPA f.o.
T. Tondl p ředložil nabídku na částku 69 076,- Kč (nášlap lina 0,05 m2)
BAŤKO JIŘÍ-KOBERCE ČESKÁ LÍPA f.o. p ředložili nabídku na částku 58 590,- Kč (nášlap
lina 0,07 m2).
Položení nových betonů, včetně dlažby a lina uhradí obec za svého rozpočtu a vzniklé
náklady bude požadovat po firmě STAVRON s.r.o. Praha na základ ě Smlouvy o dílo čl. XIV
bod 7, 8.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili firmu DRV-STAVBY s.r.o. D ěčín k položení nových betonů
včetně dlažby v přízemí budovy ZŠaMŠ Polevsko. Dále schválili 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
5. Směna pozemk ů p.č. 768/44 o vým ěře 30 m2 vlastnic tví Obce za p.p. č. 760/3
o vým ěře 37 m2 ve vlastnictví J. S.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili směnu pozemků p.č. 768/44 o výměře 30 m2 vlastnictví
Obce za p.p. č. 760/3 o vým ěře 37 m2 ve vlastnictví J. S . Jedná se o narovnání skutečného
stavu. Zároveň pověřili starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování:
5 pro
0 proti
0 zdržel

6. Přijmutí Obce části pozemku p. č. 762/11 ve vlastnictví L.K.
Zastupitelé projednali přijmutí části pozemku cca 30 m2 p.č. 762/11 ve vlastnictví L.K.
z důvodu: - na části pozemku p.č. 762/11 se nachází opěrná zeď k místní komunikaci p.č.
762/8. Obec připravuje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci této opěrné zdi, která je
v havarijním stavu a hrozí bezprostřední zborcení.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili přijmutí části pozemku p.č. 762/11 ve vlastnictví L.K. do
majetku obce. Zároveň pověřili starostku k podpisu smlouvy
Hlasování:
5 pro
0 proti
0 zdržel
7. Různé
a) starostka informovala zastupitelé - Obec Polevsko jako nositel krajského ocenění "Zelená
stuha" v soutěži Vesnice roku byla v souladu s pravidly soutěže nominována do celostátního
kola soutěže Zelená stuha ČR 2013, kterou organizuje Společnost pro zahradní a krajinářskou
tvorbu ve spolupráci a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. 2. 9. 2013 v 13,30 hod .
obec navštíví hodnotitelská komise a bude opět hodnotit naší obec.
b) Zastupitelé projednali žádost ČEZ Distribuce, a.s. Děčín o 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 z p.p.č. 880/2,
ostatní plocha (ve vlastnictví obce Polevsko) za sjednanou finanční náhradu
10 000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili uzavření „Smlouvy budoucí o z řízení v ěcného 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 pověřili starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování:
5 pro
0 proti
0 zdržel
Ověřovatelé zápisu : L.Panušková

T.Romanovský

V Polevsku dne 13. 8. 2013
Jaroslav Hájek
místostarosta Obce Polevsko

Martina Rašínová
starostka Obce Polevsko

CYKLOSTEZKA VARHANY

Realizace cyklostezky Varhany se blíží do úplného finále. Termín k dokončení je stanoven na
21.8. 2013. Chybí ještě dokončit poslední práce. Opravy čel propustků, osazení dopravního
značení, dokončení odpočívek, dokončení krajnic, osetí trávou. V současné chvíli je
cyklostezka stále vedena jako stavba, což dokazují upozorňující tabulky na každém vstupu
na ni. Je tedy velmi nebezpečné na ni vjíždět. Cyklostezka se kříží s místními komunikacemi,
stejně tak s komunikací III. třídy, která obcí prochází. Jak se již zmiňujeme, není dokončené
dopravní značení a sklopné sloupky, které jak cyklisty, tak řidiče upozorňují na dodržování
bezpečnosti.

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Ministerstvo dopravy ČR - Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil výzvu na podání
žádosti o dotaci v rámci povodně, která naši republiku postihla v květnu a v červnu 2013.
Obec se do výzvy přihlásila a podala žádost o dotaci na opravu místních komunikací, které
byly povodní poškozeny. Dále na opravu propustku u čp. 49 a opravu opěrné zdi u MK p.č.
762/8.

ROZDĚLÁVÁNÍ OHŇŮ A PÁLENÍ
Na základě rozhodnutí Krajského ředitelství Lesů ČR, s.p. ze dne 24.7. 2013 byl vyhlášen
přísný zákaz rozdělávání ohňů v lese, a to do doby poklesu teplot. S tím souvisí i pálení
trávy, listí, odpadu z umělé hmoty, gum apod. Ve dnech, kdy má každý otevřena všechna
okna, dveře, za účelem získání alespoň mírného proudění vzduchu je doslova nehoráznost
zapálit oheň, naházet do něj pet lahve, gumy aj. a obtěžovat tím ostatní občany obce.
Obecní úřad upozorňuje na to, že pokud se bude pálení takového druhu odpadů opakovat,
bude se věc řešit na přestupkovém oddělení v Kamenickém Šenově. Buďme rozumní a
přemýšlejme. Každý z nás si je jistě vědom, že tato činnost není v pořádku

NOVELA VYHLÁŠKY O OCHRANĚ DŘEVIN A
POVOLENÍ JEJICH KÁCENÍ
Novela vyhlášky o ochraně dřevin Novela vyhlášky o ochraně dřevin přináší několik
změn. Tou nejzásadnější a o které dnes informujeme je ta, která pojednává o tom, že v
soukromých zahradách se nebude muset žádat o povolení k pokácení stromu. Jako
majitel zahrady již nemusíte ve správním řízení žádat o povolení na kácení stromů, které
se nachází na vaší zahradě. Tato novela by měla odlehčit od administrativy jak občanům,
tak obcím. Jistým způsobem jde o respektování nedotknutelnosti soukromého vlastnictví. Kdo si strom
zasadil, může si ho pokácet. Stát by neměl diktovat lidem, co si na svém pozemku mohou vysázet a co
pokácet. Majetek na soukromém pozemku je nedotknutelný a nikdo jiný, než majitel, o něm nesmí
rozhodovat. Jedinou výjimkou budou památné stromy, těch se povolení bude týkat i nadále,“ říká ministr
životního prostředí Tomáš Chalupa. Předchozí vyhláška neznamenala jistotu ochrany přírody, ale často
jen byrokratickou zátěž bez reálného efektu. Její předchozí znění nezajistilo ochranu dřevin v zahradách
dostatečně. Osobně tuto novelu Ministerstva životního prostředí vítáme. Ulehčí nejen majitelům zahrad,
ale také obcím díky snížení počtu vedených správních řízení. Vyhláška nově definuje zahradu jako
pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je oplocený a
nepřístupný veřejnosti. Specifikuje také stromořadí jako souvislou řadu nejméně deseti stromů s
pravidelnými rozestupy. Chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i
tento úsek považován za součást stromořadí. Historická funkce alejí a jejich umístění tak bude ještě více
ochráněna, a to zejména díky tomu, že nebude záležet na obvodu stromu. Další informace a přesné znění
vyhlášky najdete na webu Ministerstva životního prostředí. V souvislosti s novelou zákona jsou zde
nejčastější otázky a odpovědi týkající se ochrany dřevin a povolování jejich kácení.
Mohu nyní pokácet strom na své zahradě?
Ano můžete a od 15. července 2013 se na něj nevztahuje omezení týkající se obvodu kmene ve výšce 130 cm
nad zemí menší než 80 cm. Pro kácení stromů s obvodem nad daný průměr bylo třeba vyřídit povolení ke
kácení, toto ale novela zákona zrušila. Připomínáme, že jde o kácení stromů na vaší zahradě a jak je
zahrada definována se dočtete níže.
Co dělat, když strom na mé zahradě ohrožuje život, je v havarijním stavu?
Protože je strom na vaší zahradě, povolení již nepotřebujete ani, kdyby strom nic neohrožoval. Povolení ke
kácení v případě že strom roste mimo zahradu, ale stále na vašem pozemku, ani tak povolení
nepotřebujete. To se vztahuje na kácení stromů, jejichž stav zřejmě a bezprostředně ohrožuje život či zdraví
nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Pokud za těchto podmínek provedete kácení, oznámíte je orgánu
ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Dále je třeba zdokumentovat daný stav a případně
fotografie přiložit k oznámení o pokácení. Posouzení oprávněnosti tohoto postupu je věcí shromážděných
důkazů, kromě fotodokumentace je možné získat případně před samotným kácením písemný názor
odborníka na dendrologii.
Od kdy bude platná novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení?
Účinnost novely vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, kterou Ministerstvo životního
prostředí představilo 17. dubna, je v platnosti od 15. července 2013. O účinnosti jsou veškeré informace
na stránkách mzp.cz.
Jak je definována zahrada?
Zahrada je pro potřeby navrhované vyhlášky definována jako pozemek u bytového domu nebo u rodinného
domu, v zastavěném území obce, který je oplocený a nepřístupný veřejnosti. Definici zahrady je třeba
uvažovat jako splnění všech zde uvedených znaků současně.

Mohu pokácet staletou lípu nebo památný strom když je na mé zahradě?
Staletou lípu ano, památný strom ne. Přestože už si na zahradě můžete v podstatě pokácet co uznáte za vhodné
(kromě památného stromu), novela vyhlášky vychází z praxe, že představa, že každý, kdo dnes vlastní zahradu,
ji chce záměrně poškozovat a všechny zdravé stromy si vykácet, je nesmyslná. MZP předpokládá a věříme, že
správně, že pokud má někdo na zahradě staletou lípu, důkladně možnost jejího pokácení zváží a pokácení bude
krajním řešením pouze v tom případě, pokud strom ohrožuje např. zdraví a bezpečnost majitelů zahrady. Co se
památného stromu týče, k takovému kácení je nezbytné povolení a zde platí ještě přísnější úprava. V rámci
správního řízení musí orgán ochrany přírody posoudit funkční a estetický význam dřeviny a závažnost důvodů
pro její pokácení. Poškodit památný strom, a tedy i pokácet ho, je zakázáno zákonem o ochraně přírody a
krajiny. Povolit výjimku z tohoto zákazu lze jen ve veřejném zájmu. Ze stejných důvodů je možné i zrušit
ochranu této dřeviny. Tato situace by mohla nastat v případě havarijního stavu dřeviny, který závažným
způsobem ohrožuje zdraví či bezpečnost.
Na jaké stromy budu v budoucnu potřebovat povolení ke kácení?
Povolení bude potřebné pro kácení dřevin s obvodem kmene větším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí
(kromě těch, které jsou součástí zahrady) a dále pro všechny stromy ve stromořadí bez ohledu na jejich obvod.
Povolení není třeba již podle současné právní úpravy pro dřeviny, které závažně a bezprostředně ohrožují
zdraví, život nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Podobně povolení již nyní není třeba pro kácení dřevin z
důvodů pěstebních, při provádění výchovné probírky porostů při údržbě břehových porostů prováděné při
správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy
prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních. V obou těchto případech povolení je
nahrazeno ohlášením zamýšleného kácení.
Co můžu dělat se stromem, který brání vjezdu na můj pozemek?
Záleží na tom, jestli roste na pozemku ve vašem vlastnictví, nebo ne a jestli ho chcete pokácet nebo ořezat. V
případě že roste na vašem pozemku a chcete kácet, pak je dalším kritériem jeho velikost. Viz otázka výše.
Jestliže chcete např. redukovat korunu, tak záleží na druhu dřeviny, době, kdy zásah provádíte, a dalších
faktorech. V každém případě musí být zásah proveden tak, aby nedošlo k poškození dřeviny.
Smí se nyní kácet stromy, i když je vegetační období?
Platná právní úprava uvádí, že kácení se provádí zpravidla v období vegetačního klidu. Kácení v období
vegetace není s ohledem na tok mízy výhodné z hlediska kvality dřeva. Mohou nastat i problémy ve vazbě na
jiná ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny. Zejména v oblasti ochrany ptáků (zákaz úmyslně
poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, zákaz vyrušovat ptáky a zejména na jaře) by mohl nastat střet i s ochranou
některých zvláště chráněných druhů, navíc v blízkosti dřevin žije řada dalších druhů, apod.

Vážení spoluobčané, vážení rekreanti,
Vám všem, kteří jste v loňském roce maximálně omezili hlučné činnosti (motorové pily,
sekačky a další technika) o nedělích, velice děkujeme. Věříme, že se k tomuto „nepsanému
pravidlu“ připojí i ostatní občané a v Polevsku budeme i letos mít „KLIDNÉ NEDĚLE“. Ze
zkušeností předchozích let je zřejmé, že klid alespoň jeden den v týdnu velmi přispívá

VESNICE ROKU 2013
Obec Polevsko se již počtvrté v letošním roce p řihlásila do soutěže
Vesnice roku 2013. Cílem sout ěže Vesnice roku je snaha vyzdvihnout
aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale i
rozvíjejí místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Vyhlašovateli sout ěže
jsou: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí
ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Mezi hodnotící kritéria patří: koncepční dokumenty,
společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská
vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a
péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie.
V letošním roce se v Libereckém kraji do soutěže Vesnice roku p řihlásilo celkem 16 obcí:
Kravaře v Čechách, Polevsko, Albrechtice v Jizerských horách, Ji řetín pod Bukovou, Nová
Ves nad Nisou, Pule čný, Rádlo, Zlatá Olešnice, Nová Ves, Ose čná, Svijanský Újezd,
Bozkov, Kruh, Mříčná, Všeň a Záhoří.
Celkem do této soutěže se přihlásilo 273 obcí z celé naší republiky.

Zlatá stuha
- vítězství v kraji
Oranžovou stuhu - za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Zelená stuha
- za péči o zeleň a životní prostředí
Modrá stuha
- za společenský život
Bílá stuha
- za činnost mládeže

Vyhlášení výsledk ů soutěže proběhne dne 21. srpna 2013 v obci Nová Ves nad Nisou , která
v krajském kole soutěže získala Zlatou stuhu a postupuje tímto za Liberecký kraj do
celostátního kola.
Modrou stuhu za společenský život si odnesla obec Pulečný.
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí byla udělena obci Polevsko.
Bílá stuha za činnost mládeže patří obci Rádlo a
Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získala obec Záhoří.
Další ocenění:
Ocenění za rozvoj venkova – Kruh
Skokan roku – Osečná
Cena naděje pro živý venkov – Pulečný
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova, kategorie A – Jiřetín pod Bukovou
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova, kategorie C – neudělena
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny – Mříčná
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky – Albrechtice v Jizerských horách
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) – neudělena
Diplom za příkladnou občanskou pospolitost - Bozkov
Diplom za péči o zázemí pro volnočasové aktivity - Zlatá Olešnice
Diplom za protipovodňová opatření - Svijanský Újezd
Diplom za vzornou péči o seniory - Všeň
Diplom za aktivní přístup k sociální integraci - Nová Ves u Chrastavy
Diplom za péči o historický odkaz obce - Kravaře

Naše obec v soutěži získala ocenění „ZELENOU STUHU“. Toto ocenění je spojeno
s finanční dotací ve výši 400 000,- Kč, která může být využita v rámci Programu
Ministerstva životního prostředí, nebude podmíněna žádným vlastním podílem
obce. Ministerstvo životního prostředí vyhlásí Podmínky pro poskytování účelových
dotací, v rámci kterých je možno finanční dotaci ve výši 400 000,- Kč použit. Obec
v rámci vyhlášených podmínek, by tuto dotaci využila na opravu požární nádrže za
Restaurací na Křižovatce (pokud to dotační podmínky dovolí)!!
Hodnotitelskou komisi velmi zaujala „Stezka za Polevskými obry“, kterou
vymyslel, naistaloval a zafinancoval zastupitel obce Ing. Tomáš Socha, kterému
velmi děkujeme. Dále komisi zaujala výsadba nové stromové aleje ke Klůčkám a
udržovaná stromová alej u komunikace k fotbalovému hřišti.
Hodnotili i údržbu veřejného prostranství, ocenili krásné posekané zahrady u
rodinných domků, včetně krásně vyzdobených oken a květin na zahradách. Ocenili
naší náves včetně parkoviště s květinami a náš geologický parčík s bylinkovou
zahrádkou.
Dovolte mi touto cestou velmi poděkovat všem našim občanům, kteří velkou mírou
přispěly k získání ocenění „ZELENÁ STUHA“ s finanční dotací 400 000,-Kč.
Všem, kteří se podílejí na zvelebení obce a obzvláště těm, kteří připravili
hodnotitelské komisi příjemný zážitek patří velký dík!
Obec Polevsko jako nositel krajského ocenění "Zelená stuha" v soutěži Vesnice
roku 2013 byla v souladu s pravidly soutěže nominována do celostátního kola
soutěže Zelená stuha ČR 2013, kterou organizuje Společnost pro zahradní a
krajinářskou tvorbu ve spolupráci a pod záštitou Ministerstva životního prostředí.
2. 9. 2013 v 13,30 hod. obec navš tíví hodnotitelská komise a bude opět
hodnotit naší obec.
Obracíme se na Vás proto opět s velikou prosbou, jestli byste se před tímto
termínem neporozhlédli pozorněji okolo svých domečků a chaloupek a popřípadě
neposekali trávu, zastřihli živý plot či zametli před vchodem nebo vyzdobili okna
svých domků. Jak víme, z maličkostí jsou velké věci. Pokud naše vesnička uspěje,
bude to zásluhou nás všech. Takže Vám předem děkujeme a zdůrazňujeme, že to
není nařízení, ale veliká prosba.

Za Polevskými obry – bylo x nebylo.
BYLA otevřena nová naučná stezka. Vznikala 2 roky, po odpolednách, dlouhých
večerech, víkendech a procházkách během čtyř ročních období. Pomáhali přátelé,
náhodní kolemjdoucí, děti a Obři. Provede vás po zajímavých stromech a pěšinách na
Polevského vrchu.
Stezka NEBYLA financována z Evropských fondů. Hodně jsme si zvykli na dotace,
bez nich to „nejde“. A trochu tak zapomínáme na sebe, na to co umíme. Čekáme co
přijde. Je to takový pohyb z venku dovnitř.
Na Polevsku žije, jsem si jist, spousta šikovných a krásných lidí. Nevím, jestli je to
dobou, ve které žijeme nebo historickou zátěží, ale poklady našich duší zůstávají
skryty, pohyb zevnitř ven se nekoná.
Přijměte prosím Obry jako pokus o předání části pokladu, který jsem díky své 15leté
arboristické praxi nastřádal. Stezka není jistě dokonalá, ani okázalá (jak jsme zvyklí z
evropských dotací, kdy náklady naučných stezek šplhají ke statisícovým částkám).
Není ještě ani hotová (starostka se semnou už něco natrápila).
Ale je naše………..˘
Poděkování patří:
Vítkovi Filipcovi - za pomoc truhlářskou.
Vítkovi Vejražkovi – výtvarníkovi, který mé nesmělé nápady na umění pozvedl.
Petrovi Maderovi – aneb bez počítačů už to dneska nejde – grafika.
Rodině a kamarádům – brousili, natírali, nosili, kamením kouleli.
Obci Polevsko – za finanční podporu při výrobě grafických tabulí.
Ivovi Švejnohovi – sochaři, za obra na návsi.
Obrům – za to, že tu s námi vydrželi.
Ti všichni pomohli buď zcela zdarma, nebo za symbolickou odměnu. Díky.
TS
P.S. Každý nápad na zlepšení či doplnění stezky je VÍTÁN!

REALIZOVANÉ AKCE
Z DOTAČNÍCH PROSTŘEDKU ČERVEN
– PROSINEC 2013

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE p.č. 904 (Jedličná)
Byla dokončena rekonstrukce (zpevnění) místní komunikace p.č. 904 (Jedličná), současně
bude osazeno po obci pět laviček s informačními tabulemi „Po památkách obce Polevsko“.
Dále bude zrekonstruována v měsíci září místní komunikace p.č. 862/1 (Pražská ul.). Žádáme
majitelé nemovitostí v těchto lokalitách a pochopení omezení průjezdu těchto komunikací.

REKONSTRUKCE DALŠÍ ETAPY (poslední) HŘBITOVNÍ ZDI
Obec žádala v letošním roce čtyřikrát dotaci v různých vypsaných dota čních programech na
poslední rekonstrukci hřbitovní zdi (za kostelem vlevo) . Celkové náklady 750 559,- K č. Obec
získala finanční prostředky ze dvou dota čních programů ve výši 400 000,-K č. Z tohoto
důvodu bude realizace rozdělena na dvě etapy, první etapa srpen - září 2013 a zbývající etapa
v roce 2014. Předání staveniště se uskutečnilo 19. 8. 2013.

Výmalba (restaurování) omítek Kostela Nejsvětější Trojice
Římskokatolická farnost Polevsko ve spolupráci s obcí získala opět dotaci z Programu rozvoje
venkova na restaurování maleb v Kostele Nejsvětější Trojice v Polevsku ve výši 606 247,- Kč.
Akce byla dokončena v červenci 2013. V srpnu byla podána žádost o proplacení dotace.

Obec Polevsko
a Římskokatolická farnost Polevsko
dovoluji si Vás srdečně pozvat dne 22. 9. 2013 v 14,30 hod. na slavnostní bohoslužbu
spojenou s VARHANNÍM KONCERTEM při příležitosti zrekonstruovaných vnitřních
maleb kostela Nejsvětější Trojice v Polevsku. Mši svatou celebruje Mons. Jan Baxant,
mše požehná zdárnému dílu, které bylo vykonáno a úspěšně dokončeno.
varhany: Marie Červová
zpěv: Dagmar Čemusová mezzosoprán
hoboj: Václav Zelenka

Vstupné dobrovolné

Zateplení budovy ZŠ a MŠ Polevsko
V návaznosti na zákon ze dne 14. 3. 2006 o veřejných zakázkách č. 110/2007, ve
kterém došlo k úpravám, jediné kritérium výběru vhodné realizační firmy je
považována pouze cena. Obec vyhlásila výběrového řízení a nejlevnější firma byla
vybrána tj. Stavron s.r.o. Praha. Obec předala firmě Stavron s.r.o. dne 22. 6. 2013
staveniště. 8. 7. 2013 firma nastoupila na stavbu:
a) vybourala betony
b) položila nové betony
c) na KD bylo firmě nařízeno vybourání betonů z důvodu nerovnoměrnosti
podlahy. Dále polystyren byl neodborně položen.
d) v průběhu měsíce července při kontrolních dnech, byla firma upozorňována na
vzniklé nedostatky, neodborné pracovníky a hlavně velkého skluzu
harmonogramu stavby.
e) na kontrolním dni 6. 8. byly zjištěny opět nedostatky – nerovnoměrně
položené betony
f) firma opět vybourala betony
g) 12. 8. byla svoláno zastupitelstvo obce na kterém zastupitelé schválili
vypovězení Smlouvy o dílo z důvodu vážného porušení smlouvy
h) nastoupila firma DRV-STAVBY s.r.o., Děčín , která položila nové betony
včetně dlažby
i) v průběhu 34.týdne nastoupili pracovníci školy a obce, proběhl úklid budovy,
současně bylo přízemí školy vymalováno
Zastupitelé schválili vyhlášení nového výběrového řízení na zateplení budovy ZŠ a MŠ
Polevsko.
Položení nových betonů, včetně dlažby a lina uhradí obec za svého rozpočtu a vzniklé
náklady bude požadovat po firmě STAVRON s.r.o. Praha na základě Smlouvy o dílo
čl. XIV bod 7, 8.
ZŠ a MŠ Polevsko bude otevřena 2. 9. 2013, školní zahrada bude uzavřena do
30. 11. 2013, z důvodu odkopání základů budovy školy – nebezpečí úrazu.
Na základě nového vypsaného výběrového řízení, nová realizační firma má nastoupit
cca 25. 9. 2013 a dokončit zateplení budovy do 30. 11. 2013.
Zateplení Obecního úřadu bude realizováno v létě 2014.

Děkujeme rodičům za pochopení nutnosti uzavření školní zahrady,
z důvodu bezpečnosti dětí!!!

Výstavba technického zázemí sportovně rekreační trasy
Novoborska
V rámci Svazku obcí Novoborska bude realizována „Výstavba technického zázemí
sportovně rekreač ní trasy“ na Tanenberku (místo stávající zelené buňky). Výběrové řízení
bylo vypsáno v měsíci červnu – červenec a bylo zveřejněno na profilu zadavatele Svazku obcí
Novoborska. V rámci získané dotace, budou po obci instalovány tři přístřešky s lavicemi.

Pokračujeme ve zve řejňování starých záběrů – poznáte je???
***************************************************************************

***************************************************************************

V měsíci říjnu oslaví významné životní
jubileum: Ramischová Helena

V měsíci listopadu oslaví významné životní
jubileum: Richterová Anna

Srdečně blahopřejeme !!!

Přeji Vám příjemný zbytek léta,
školákům šťastné a správné vykročení
do nového školního roku, prvňáčkům pak
hezký zážitek z prvního školního dne.

Martina Rašínová, starostka obce
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