ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
KONANÉHO DNE

POLEVSKA,

23. 5. STŘEDA 2018 OD 17 HODIN V
MÍSTNOSTI O BECNÍHO ÚŘADU

ZASEDACÍ

Přítomni: Martina Rašínová, Tomáš Romanovský, Lenka Panušková, Ing. Rainer Lischka,
Roman Šauer, J.. Hájek , Mgr. E. Průchová, J. Maroušek
Omluven: P. Staňa, P. Ziml, L. Panušková
Přítomni občané: viz presenční listina
sl. P.Jir. – vznesla dotaz, zda může nahrávat, schváleno
Program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola úkolů
4. Schválení zápisu z minulého zastupitelstva
5. Stížnost sl. P. Ji a pí D. Ha
6. Žádost pí Zavadilové
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu č. IZ-12-4000472/VB001, CL-Polevsko, ppč. 811/1 , úprava vNN, kNN
8. Výběrové řízení
9. Projekt „Letět se včelami k sousedům“ v rámci Programu spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020
10. Štěpkovač obecní
11. Žádost p. K. P.
12. Rozpočtové opatření č. 2
13. Různé
14. Diskuse
15. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polevsko určuje ověřovateli zápisu Tomáše Romanovského a Jana
Marouška, zapisovatelem Martinu Rašínovou a Mgr. Elenu Průchovou.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
3. Kontrola úkolů
Odkanalizování části obce Jedličná
a) Na minulém ZO bylo projednáno – před zahájením projektu odkanalizování části obce
Jedličná, občané z této lokality podepíší prohlášení, že si vybudují kanalizační přípojku na své
náklady a jsou si vědomi ﬁnančních nákladů s tím spojených. 23. 4. 2018 se uskutečnila
schůzka s majiteli RD v této lokalitě. Prohlášení předložilo zatím 7 zájemců.
Až předloží ostatní obec zahájí další kroky tj. jednání s SVS a KÚLK.
Na minulém zastupitelstvu pí Vyhnálková Dana se dotázala, zda je možnost se napojit na
kanalizační řád, požádala obec, zda by se dotázala pí Bábové, zda by se mohla napojit na její
přípojku.
Starostka oslovila pí Bábovou a ta sdělila možnost napojení za ﬁnanční odměnu, nutno řešit
osobně s pí B.

b) na minulém ZO
p. P. Jir. – na minulém zastupitelstvu - vyměřují se tu inženýrské sítě, které obec objednala,
dle sdělení pracovníka, který vyměřuje, obec je platí z rozpočtu.
Starostka předložila zastupitelům vyjádření ČEZu Distribuce a.s. Děčín, ve kterém sdělují, že
v obci probíhají následující práce „Vytýčení podzemního zařízení a následné geodetické
zaměření sítí“. Tyto práce jsou prováděny s ohledem na zajištění spolehlivé a trvale bezpečné
dodávky elektřiny. Nebude docházet k žádným výkopovým pracím. Vytýčení je prováděno
ekologickými barvami. Tzn. obec nic neobjednala a nic nehradí!!
p. P. Jir. – křivě obvinil obec
p. P. Jir. – paní starostko, lžete, pletete si pojmy
p.P. Jir. – cesta ke hřbitovu nebyla dle projektové dokumentace – požádal o předložení PD,
starostka předložila PD, ve které se uvádí návrh řešení:
Komunikace bude realizována z drobné dlažby (kočičí hlavy) a stávající desky budou využity
na plochu před vstupem do kostela. Zároveň starostka požádala o odborné stanovisko
projektanta, který vypracoval PD. Dle sdělení projektanta – citujeme:
Po obdržení fotodokumentace po realizaci musím konstatovat, že akce se podařila a je
provedena dle mých představ a v souladu se zpracovanou PD.Pro vysvětlení k navržené a
použité dlažbě.V dokumentaci se praví, že chodník bude proveden z drobné dlažby (v závorce
uvedeno kočičí hlavy). Myšleno to bylo tak, že bude použita dlažba - drobná (kostky
12x12x12 cm), popřípadě dlažba původní-kočičí hlavy (dlažba nepravidelná).
Původní kamenné desky byly v souladu s PD použity před kostelem.
Takže je vše v souladu s PD a myšlenkou a doporučením projektanta
S pozdravem
Ing. Frančík Vladimír
Na Slovance 871
473 01 Nový Bor
p. P.Jir. – chtěl bych doplnit, že mi dlažba nevadí. Vy jste řekla, že všechny desky jsou před
kostelem a nejsou. Vy lžete.
odpověď – není pravda, zbylé kameny jsou za OÚ – ﬁrma měla kameny přes zimu
uskladněny u nich
p. P. Jir. – lžete
odpověď - nelžu
p. P.Jir. – opět křivě obvinil obec
sl. P. Jir.– požádala o sdělení, kolik stálo zaměření cesty před jejím RD, současně sdělila, že
nebyla na toto zaměření pozvána,
Starostka předložila kopii faktury na částku 9 250,- Kč. Obec nechala zaměřit tuto
komunikaci z důvodu, že sl. Ji tvrdila, že komunikace je její a zabraňovala přístupu majitelům
pozemku za jejím RD.
Starostka pozvala na veřejné zasedání p. Kraumana J. z ﬁrmy Geodézie On Line s.r.o. Česká
Lípa, který prováděl zaměření této cesty, p. Krauman sdělil, že sl. Jir. a p. P. Jir se zúčastnili
zaměření této cesty, po tomto zaměření byl p. Krauman pozván domu ke sl. P. Jir.

s. P. Jir. – není pravda, nebyli jsme pozvání písemně, ale ústně
pí. M. Plch. potvrzuje, že byli všichni pozvaní ústně
p. Krauman – všichni byli osloveni, všichni to věděli
sl. P.Jir. – nevěděli jsme to
sl. P. Jir. neměla pravdu, že se nezúčastnila zaměření.
4. Schválení zápisu z minulého zastupitelstva 12. 3. 2018
Zastupitelé projednali zápis z minulého zastupitelstva 12. 3. 2018.
Návrh usnesení:
ZO schválilo zápis z minulého jednání zastupitelstva dne 18. 12. 2017.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
5. Stížnost sl. P. Ji a pí D. Ha
Zastupitelé projednali stížnost sl. P. Ji P. a pí D. Ha na rušení nočního klidu nadměrným
hlukem a vibracemi. Obec konzultovala stížnost s Krajským úřadem Libereckého kraje, který
odkázal na Krajskou hygienickou stanici. Dále starostka poslala stížnost majitelům
Sportovního areálu Polevsko s.r.o., kteří obci sdělili, že písemně odpověděli sl. P. Ji. a pí D. Ha.
Zastupitelé vzali tento bod na vědomí.
Paní H. Šn – chci znát váš názor – 4 měsíce každou noc zasněžovali, svítí celou noc a mně to
svítí do ložnice, hluk je nesnesitelný
starostka – pozvu majitele na příští jednání ZO, souhlasíte
Paní D. Ham. – ano, souhlasím
Paní H. Šnd, – pane Lischko, neměl jste pravdu, že PČR neměří hluk u opilců po 22 hodině,
žádné emoce, nechci si stěžovat a dělat komplikace
p. P. Jir. – pan Správka je Váš poradce
odpověď – vy ho tady vidíte
p. P. Jir. – ne
6. Žádost pí J. Zav.
Zastupitelé projednali žádost pí J. Zav. ohledně vyřešení situace zásahu místní komunikace
(směr fotbalové hřiště) do pozemku 859/1 a 259/10 v jejím vlastnictví. Dne 25. 4. 2018 se
uskutečnilo jednání za účasti zastupitelů, pí J. Z., manželů Vy. a zástupce ﬁrmy Geodézie
Česká Lípa, kde se vytyčily hranice pozemků.
Jedná se o část pozemků p.č. 259/10, 859/1 celkem 115 m2 v majetku pí J. Z. a část pozemku
p.č. 252/2 celkem 17 m2 v majetku manželů J. a D. V. Paní J. Z. žádá za 1 m 2 600,-Kč,
celkem cca 80 000,-Kč. Z důvodu, že se jedná o místní komunikaci, věc se předá právnímu
zástupci obce, historicky byl daný pozemek oběma stranami užíván v dobré víře, že jsou
hranice správně vymezeny. Obec tento pozemek řádně udržovala dle zákona o pozemních
komunikací. Právní zástupce podá obci stanovisko, jak může obec postupovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a odložili tento bod na příště.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o
právu provést stavbu č. IZ-12-4000472/VB001, CL-Polevsko,
ppč. 811/1 , úprava vNN, kNN
Zastupitelé projednali Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o
právu provést stavbu č. IZ-12-4000472/VB001, CL-Polevsko,
ppč. 811/1 , úprava vNN, kNN s ČEZ Distribuce, a.s., Tepličká 874/8 Děčín na p.p.č. 904/1
ostatní plocha.

Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IZ-12-4000472/VB001, CL-Polevsko, ppč.
811/1 , úprava vNN, kNN a současně pověřili starostku k podpisu smlouvy. Jednorázová
odměna 10 000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
8. Výběrové řízení
Dne 16. 4. 2018 se uskutečnilo výběrové řízení za účasti členů ﬁnančního a kontrolního
výboru na „Opravu komunikace v obci Polevsko“, nabídky předložili:
Cena s DPH

Oprava komunikace v obci Polevsko
DOKOM FINAL, s.r.o, Kamenná 2, 407 11 Děčín
XXXII

9,00 hod

1 696 418,31

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 10,00 hod.
Česká Lípa

1 693 998,79

MEGA a.s., Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod 12,50 hod.
Ralskem

1 600 699,40

STRABAG a.s., Oblast Liberec, tř. gen. Svobody 13,20 hod.
77, 460 14 Liberec 12

1 679 455,61

14,20 hod.

1 532 432,96

ZEPS s.r.o. , Lindava 84, 471 58 Cvikov,
korespondenční adresa Jiráskova 109/13, 408
01 Rumburk

Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili uzavřít Smlouvu o dílo na „Opravu komunikace
v obci Polevsko“ s ﬁrmou ZEPS s.r.o. , Lindava 84, 471 58 Cvikov, korespondenční
adresa Jiráskova 109/13, 408 01 Rumburk a současně pověřili starostku k podpisu
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Dále obec získala ﬁnanční prostředky z IROP-Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní
učení-zájmové a neformální vzdělávání ve výši 1 426 197,57 Kč na „Zkapacitnění prostorů
pro zájmové a neformální vzdělávání (realizace učebny ve sklepě ZŠaMŠ“). Obec vypsala
výběrové řízení, dne 2. 5. proběhlo vyhodnocení výběrového řízení za účasti ﬁnančního a
kontrolního výboru. Obec vyzvala čtyři ﬁrmy, nabídku podala pouze jedna ﬁrma Borská
stavební s.r.o., U Vodárny 2, Nový Bor nabídnutá cena 993 253,00 s DPH a jedna ﬁrma se
omluvila s VŘ.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili uzavřít Smlouvu o dílo na „Zkapacitnění prostorů pro
zájmové a neformální vzdělávání s ﬁrmou Borskou stavební s.r.o., U Vodárny 2, Nový
Bor a současně pověřili starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Obec získala dotaci na „Rekonstrukci školního hřiště Polevsko“ ve výši
1 233 454,- Kč , celkové náklady 1 762 077,- Kč.
21. 5. v 16,00 hod. proběhlo výběrové řízení. Nabídku podali:

Celková nabídková cena
v Kč bez DPH

Uchazeč
MEGA a.s. –
ekologie a sanací
DT Hnilica s.r.o.
Jan Doubek

Divize

1.428.089,49
S DPH 1727988,- Kč
1.437.295,S DPH 1739127,- Kč
1.444.765,S DPH 1748166,-Kč

Splnění požadavků
ANO/NE

Pořadí

ANO

1.

ANO

2.

ANO

3.

Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválilo uzavřít Smlouvu o dílo s ﬁrmou MEGA a.s.,
Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9 Vysočany a zároveň pověřili starostku k podpisu
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 0
Proti 0
Zdrželi se 0
9. Projekt „Letět se včelami k sousedům“ v rámci Programu spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020
Obec po 10 letech získala ﬁnanční prostředky na demolici stávající budovy za OÚ a výstavbu
nového zázemí pro obec - 50% dotace, včetně vybudování arboreta v bývalé rokli – dotace ve
výši 92% :
LP Obec Polevsko
Celkové výdaje projektu
188.502 €
4.712.550,- Kč
Dotace z prostředků EU
4.005.667,50 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR
235.627,50 Kč
Vlastní podíl obce Polevsko
471.255,- Kč
Obec vypíše výběrové řízení na výstavbu technického zázemí za OÚ, ale před jejím vypsáním
musí VŘ schválit kontrolní pracoviště NUTS II Severovýchod se sídlem v Hradci Králové.
Návrh usnesení:
Zastupitelé vzali na vědomí vypsání VŘ po schválení kontrolním pracovištěm NUSTS II
Severovýchod H. Králové na výstavbu technického zázemí
10. Štěpkovač
Na obec se obrátili obyvatelé, zda by si mohli zapůjčit obecní štěpkovač na úklid větví.
Štěpkovač obec získala z dotačních prostředků ve výši 235 000,- Kč. Dle informací okolních
obcí, které také získali štěpkovač, bylo doporučeno štěpkovač zapůjčit pouze s obsluhou
zaměstnanců Obecního úřadu v odpoledních hodinách.
Návrh usnesení:
zastupitelé projednali a schválili zapůjčení obecního štěpkovače pouze z obsluhou
zaměstnanců obce po domluvě cca na 1 - 2 hod., zkušební doba 2 měsíce
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
11. Žádost p. P. K. o prodej části pozemku p.č. 768/8 nebo pronájem
Zastupitelé projednali žádost p.P. K., Teplice o prodej nebo pronájem části pozemku p.č.
768/8 (pod TK, vedle jeho pozemku p.č. 768/45).
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a odložili tento bod na další zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0

13. Rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 2, jedná se o doplatek voleb, daň PO za obec, jak
v příjmech, tak ve výdajích, doplatek vodní nádrže aj.
Návrh usnesení.
Zastupitelé
projednali a schválilo rozpočtové opatření č. 2 – příjmy 229 325,- Kč,
výdaje 646 071,98 Kč, změna bankovního účtu 416 746,98 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
14. Různé
pí P. Rom..– kdy, se vrátí lavičky na místo – pod sjezdovkou a u kapličky.
Odpověď – u kapličky je pouze malá lavička – nově vyrobena zaměstnancem obce, pod
sjezdovkou bude vrácena.
p. J. Ber. – jak se bude demontovat elektrický sloup pod jeho RD.
Odpověď – bude projednáno s projektantem ČEZu
pí H. Šnd.– zda se může zveřejňovat elektronicky svolání zastupitelstva
Odpověď – vždy jsou elektronicky zveřejňována dle zákona
p. P. Jir. – v občasníku šíříte veřejně pomluvy o mé osobě, dostáváme výhrůžné dopisy
sl. P. Jir – vím, kdo to píše
pí. Rašínová – za výhrůžné dopisy můžu JÁ?
- ne
V Polevsku

24. 5. 2018

Kontrola zápisu : Mgr. Elena Průchová
Ověřovatelé: Tomáš Romanovský
Jaroslava Hájek
místostarosta obce

Jan Maroušek
Martina Rašínová
starostka obce

Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na OÚ.

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
KONANÉHO DNE

POLEVSKA,

25. 6. PONDĚLÍ 2018 OD 17 HODIN V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI O BECNÍHO ÚŘADU

Přítomni: Martina Rašínová, Lenka Panušková, Ing. Rainer Lischka, , J. Hájek , Mgr. E.
Průchová, J. Maroušek, P. Staňa,
Omluveni: P. Ziml, T. Romanovský, R. Šauer
Přítomni občané: viz presenční listina
sl. P. Jir. – vznesla dotaz, zda může nahrávat, schváleno
Program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola úkolů
4. Schválení zápisu z minulého zastupitelstva
5. Plán sportu obce
6. Výběrové řízení – škola, zázemí, VO
7. Stanovení počtu členů do zastupitelstva 2018 - 2023
8. Spolek Lužické a Žitavské hory
9. Žádost pí J. Z.
10. Žádost p. P. K.
11. Žádost o změnu územního plánu
12. Pošta partner
13. Různé
14. Diskuse
15. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polevsko určuje ověřovateli zápisu Ing. Rainera Lischku a Lenku
Panuškovou, zapisovatelem Martinu Rašínovou a Mgr. Elenu Průchovou.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
3. Kontrola úkolů
Odkanalizování části obce Jedličná
a)
Na minulém ZO bylo projednáno – před zahájením projektu odkanalizování části obce
Jedličná, občané z této lokality podepíší prohlášení, že si vybudují kanalizační přípojku na své
náklady a jsou si vědomi ﬁnančních nákladů s tím spojených. 23. 4. 2018 se uskutečnila
schůzka s majiteli RD v této lokalitě. Prohlášení předložilo zatím 7 zájemců.
Až předloží ostatní obec zahájí další kroky tj. jednání s SVS a KÚLK.
Na minulém zastupitelstvu byla projednána stížnost sl. P. Jir. a pí D. Ham.
Obec konzultovala stížnost s Krajským úřadem Libereckého kraje, který odkázal na Krajskou
hygienickou stanici. Obec dále kontaktovala Ministerstvo vnitra s následným dotazem, obci
bylo sděleno citujeme:
„ K Vašemu dotazu tak lze uzavřít, že obec Polevsko v dané věci nemá právní prostředky
k řešení nastalé situace a stěžovatelé by se tak měli především obrátit na příslušenou
hygienickou stanici“.

Přesto obec oslovila Krajskou hygienickou stanicí Česká Lípa, která navrhla následující
postup: Krajská hygienická stanice Česká Lípa vyvolá jednání do měsíce s majiteli
Sportovního areálu Polevsko a majitelů RD, kteří podali podnět. Na schůzce bude domluven
postup kroků k omezení hlučnosti.
17,10 příchod J. Marouška
4. Schválení zápisu z minulého zastupitelstva 23. 5. 2018
Zastupitelé projednali zápis z minulého zastupitelstva 23. 5. 2018.
Návrh usnesení:
ZO schválilo zápis z minulého jednání zastupitelstva dne 23. 5. 2018.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
5. Plán rozvoje sportu obce Polevsko
V souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., Zákon o podpoře sportu má každá obec
povinnost mít zpravovaný Plán rozvoje sportu. Tato povinnost náleží každé obci do 18 měsíců
od účinnosti novelizace zákona o podpoře sportu, tj. do 30.6. 2018, následně musí plán
rozvoje sportu schválit Zastupitelstvo obce.
Návrh usnesení:
ZO schválilo předložený Plán rozvoje sportu obce Polevsko.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
6. Výběrové řízení
Dne 18. 6. 2018 se uskutečnilo výběrové řízení za účasti členů ﬁnančního a kontrolního
výboru na projekt: „Letět se včelami k sousedům“ v rámci Programu spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020“. Bylo osloveno 8 ﬁrem, dále zveřejněno na
proﬁlu zadavatele. Obec obdržela pouze jednu nabídku od ﬁrmy Bláha s.r.o. Žandov.
Předpokládaná cena dle projektanta 3 800 000,- Kč.
Cena s DPH
Bláha trades.r.o., Valteřice 35 Žandov

4 006 047,- Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili uzavřít Smlouvu o dílo s názvem“ Letět se včelami k
sousedům - zhotovení zastřešeného zázemí" s ﬁrmou Bláha s.r.o. Trade, Valteřice 35
Žandov a současně pověřili starostku k podpisu smlouvy po odsouhlasení kontrolním
pracovištěm NUSTUS II Severovýchod H. Králové.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
ZO na minulém zastupitelstvu schválilo uzavřít Smlouvu o dílo na „ Zkapacitnění prostorů
pro zájmové a neformální vzdělávání“ s ﬁrmou Borskou stavební s.r.o., U Vodárny 2, Nový
Bor. Po vyzvání ﬁrmy k podpisu, ﬁrma odstoupila od smlouvy z kapacitních důvodu. Obec
ihned vypsala nové výběrové řízení (osloveno 8 ﬁrem, zveřejněno na proﬁlu zadavatele),
které bylo také 18. 6., bohužel nikdo se nepřihlásil. Obec požádala poskytovatele dotace o
prodloužení termínu realizace. Prodloužení realizace bylo schváleno. Obec připravuje vypsání
třetího výběrového řízení.

Obec vypsala výběrové řízení na výměnu lamp VO (dotace 177 499,-Kč). Nabídku podali:

Uchazeč

Jakub s.r.o. Nový Bor

Celková
nabídková cena
v Kč s DPH
427960,9 Kč

Splnění požadavků
ANO/NE

Pořadí

Nabízejí jiný typ svítidel, které nemají
salf .Lampa bublina, zdroj se
vyměňuje zezadu- nehrozí znečištění
lamp, dále mají jiné optické a
elektrické parametry tudíž nesplňují
podmínky zadavatele. Nepředložili v
termínu vyplněný krycí list a
položkový rozpočet.

NE
Otto Žitek – ELOS, U
pískovny 42, Česká Lípa

692929,-

ANO

1

STATOMI, spol. s.r.o, U
Katovny 775, Česká Lípa

756874,-

ANO

3

ELPROINVEST s.r.o.
Barvířská 12, Liberec 1

734607,-

ANO

2

Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili uzavřít Smlouvu o dílo na výměnu lamp VO s ﬁrmou
Otto Žítek – ELOS, U pískovny 42, Česká Lípa a zároveň pověřili starostku k podpisu
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
7. Stanovení počtu členů do zastupitelstva 2018 - 2023
Zastupitelé projednali stanovení počtu členů do zastupitelstva na období 2018 – 2023 ve
stejném počtu tj. 11 členné.
Zastupitelé projednali a schválili 11 členný počet členů do zastupitelstva pro období
2018 – 2023.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
8. Spolek Lužické a Žitavské hory
Zastupitelům obce Polevsko je předkládána informace o vzniku spolku DMO Lužické a
Žitavské hory, zapsaného dne 7. 6. 2018 do spolkového rejstříku.
Zakládající členové spolku DMO (DMO = organizace destinačního
managementu) Lužické a Žitavské hory jsou: obec Prysk, obec Rybniště a SKI Polevsko, kteří
předkládají návrh zastupitelům obce Polevsko schválit vstup obce do tohoto spolku společně s
dalšími městy a obcemi Libereckého a Ústeckého kraje.

Jedním z cílů DMO Lužické a Žitavské hory je obnova zaniklé značky Lužické hory
(Lausitzer Gebirge) a vytvoření turistického regionu, který kopíruje geograﬁcké území
Lužických hor, což dává předpoklad pro smysluplný a logický rozvoj oblasti.
Vytvoření spolku bylo i reakcí na v posledních letech téměř nefungující organizaci cestovního
ruchu Sdružení Českolipsko a absenci společných strategií v oblasti cestovního ruchu na
severu Čech.
O členství ve spolku písemně žádá statutární orgán přistupujícího subjektu, který prohlášením
přistupuje ke stanovám DMO. O přijetí nového člena rozhoduje Výkonná rada (viz Stanovy
spolku).
Členský příspěvek pro rok 2018 ve výši 100,- Kč.
Záměry destinace:
•
Propagace destinace, práce s veřejností, jednotný marketing Lužické hory zahrnují území od Krásné Lípy, Varnsdorf, Jiřetín pod Jedlovou, Českou
Kamenici, Tolštejnské panství, obce a města Novoborska, Jablonné v Podještědí, Rynoltice až
po Hrádek nad Nisou.
Členy spolku budou i podnikatelé a neziskové organizace působící v cestovním ruchu, dále
také saská organizace Přírodní park Žitavské hory.
•
Spolupráce s Libereckým a Ústeckým krajem s cílem koordinovat
cestovní ruch v destinaci a vytvářet společné produkty včetně realizací investičních záměrů.
•
Jednotná koordinace v území destinace - spolupráce s obcemi a
organizacemi (CHKO, KČT, IC, dopravní společnosti, Lesy ČR...) centrálně přes jeden
spolek.
Konkrétní produkty destinace:
•
ve spolupráci s Lesy ČR a CHKO vytvoření lesní stezky v oblasti
Lužickohorské magistrály a hřebenovky + koordinace zakládání veřejných
tábořišť
•
vytyčení šetrných singltreků
•
tvorba propagačních materiálů, webová prezentace
•
tvorba přeshraniční nabídky s partnery v Žitavských horách
•
společná údržba lyžařských běžeckých tras
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili vstup obce Polevsko do spolku DMO Lužické a
Žitavské hory, z.s. a pověřuje starostku obce Polevsko k zastupování obce v orgánech
spolku DMO Lužické a Žitavské hory, z.s.
ZO bere na vědomí založení spolku DMO Lužické a Žitavské hory, z.s. a znění stanov
spolku DMO Lužické a Žitavské hory, z.s.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
9. Žádost pí J. Z.
Zastupitelé na minulém zastupitelstvu odložili žádost pí J. Zav. ohledně vyřešení situace
zásahu místní komunikace (směr fotbalové hřiště) do pozemku 859/1 a 259/10 v jejím
vlastnictví, z důvodu, že se jedná o MK, věc předali právnímu zástupci obce, který doporučil:
- Dohodnout se na ceně – pí J. Zav. žádala za 1 m 2 600,-Kč, celkem cca 80 000,-Kč
- Zřícení věcného břemene věcné břemeno lze zřídit dobrovolně bezplatně i úplatně
(což by byl asi tento případ), ale lze i cestou soudu.
- Uplatnit právo vydržení – soudně, asi by to šlo cestou vydržení, popř. by se dalo zřídit
věcné břemeno přístupu po pozemku, nedohodnete-li se na ceně.
Zastupitele projednali a navrhli – nabídnout za 1 m2 - 100,- Kč (cena obvyklá v obci za
narovnání skutečného stavu pozemku).
Dále zřídit věcné břemeno – za jednorázovou odměnou.
V případě nedohodnutí věc řešit soudně.

Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali žádost pí J. Zav. ohledně vyřešení zásahu části pozemků v jejím
vlastnictví p.č. 259/10, 859/1 celkem 115 m2 do MK a rozhodlo nabídnout 100,- Kč/1
m2 (cena v místě obvyklá).
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
10. Žádost p. P. Kel. o prodej části pozemku p.č. 768/8 nebo pronájem
Zastupitelé odložili na minulém zastupitelstvu žádost p.Petra Kellera, Teplice o prodej
pozemku p.č. 768/46 ostatní plocha o výměře 290 m2 pod TK, vedle jeho pozemku p.č.
768/45).
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili prodej pozemku p.č. 768/46 ostatní plocha o výměře
290 m2 za 100,-Kč/ m2 p. P. Kel., bytem A. J., T., zároveň pověřilo starostku k podpisu
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 1 (P. Staňa)
11. Žádost o změnu územního plánu
Obec obdržela dne 23. 5. 2018 podnět na pořízení změny územního plánu vydaného
20. 5. 2009 od pí H.Ja., bytem Polevsko a p. L. P. , bytem Polevsko na zařazení p.p.č. 145 o
výměře 3244 m2 do obytných ploch. V současné době je veden jako nevyužívané územní.
Odůvodnění: - postavení RD, okolo pozemku jsou plochy určeně k zastavění RD.
19. 6. 2018 obec obdržela další žádost o zahrnutí do nového územního plánu od p. J. S.,
Polevsko – na zařazení p.p.č. 247/4 o výměře 2000 m2 –do obytné plochy z důvodu výstavby
RD.
Obec obdržela žádost od F. Š. a Ing. D. Š. o rozšíření plochy sportu a rekreace dle
předloženého situačního výkresu. Dále podali žádost o zahrnutí do obytných ploch pozemky
p.č. 688/1, 684, 683/1, část pozemků p.č. 544/21, 544/1 a 675/1.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a odložili pořízení 1. změny územního plánu na další zasedání
zastupitelstva a žádají doložit vyjádření CHKO k na pozemky určené k výstavbě.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
12. Pošta partner
Obec oslovila Česká pošta a.s. s návrhem změny způsobu obsluhy.
Co je pošta Partner:
Pošta Partner je pošta provozována třetí osobou (obec, fyzická osoba, podnikatel)
Rozsah poskytovaných poštovních služeb odpovídá klasické poště.
Pošta Partner , to je především :
- Zachování standartních poštovních služeb v naší obci
- Stejný či ještě větší komfort pro občany.
- Řada výhod pro provozovatele pošty.
Provozovatel musí zařídit:
- Dostupnost pošty
- Dostatečnou plochu
- Odpovídající úroveň
- Instalace externích označení provozovny – smaltované cedule, odkaz na nejbližší
otevřenou poštu
- Piktogramy
- Pracovníky ovládající základy práce s výpočetní technikou a s perspektivou kvalitního
poskytování služby

- Datové připojení pokud není možné zajistiti před ČP s.p.
- Telefonické spojení
Odměny ze strany Pošty a.s.
Paušální odměnu celkem
9 400,- Kč
Odměna za vybrané aktuální transakce vyplývá ze skutečného průměrného měsíčního počtu
vybraných transakcí uskutečněných na dané poště
Odměna za vybrané transakce
1 150,- Kč
Průměrná provize z prodeje zboží, losů, kolků, dálničních kupónů, denního tisku, za online
dobíjen předplacených SIM karet a tipování produktů.
Odměna za prodej
200,-Kč
V případě, že datové připojení nezajistí ČP s.p. budou uhrazeny náklady za datové připojení
ve sjednané výši.
Předpoklad celkový výše odměny za 5 let (bez DPH)
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a odložili tento bod k projednání po komunálních volbách říjen
2018.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
13. Různé
a) Vesnice roku
Obec Polevsko v letošní soutěži Vesnice roku získala Modrou stuhu za společenský život a
ocenění Zlatou cihlu za zrekonstruovaný areál Kostela Nejsvětější Trojice, hrobky rodiny
Handschke a ohradní zdi.
Starostka poděkovala všem prezentujícím, přítomným a podporovatelům obce.
Dále sdělila, že Modrá stuha je pomyslné druhé místo v soutěži Vesnice roku, každá obec,
která v minulosti získala modrou stuhu, v dalším roce zvítězila.
b) Mgr. Elena Průchová – ředitelka ZŠaMŠ Polevsko požádala zastupitelé o nákup 10 ks
lavic do školy z důvodu navýšení dětí v 1. ročníku.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili nákup 10 ks lavic do ZŠ Polevsko ve výši cca 25 000,Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Zd. Kor – proč nevisí zápisy ze zastupitelstva na vývěsce
Odpověď – je tam vyvěšen
Zd. Kor– není, chodím se denně dívat
Odpověď – nemáte pravdu
sl. P. Jir – můžete dávat zápisy na web
Odpověď - ano
pí Kv. Kor – komu patří rybníček nahoře, je tam olejová skvrna, je možné potrubím přivádět
vodu (přepad vody) z horní vodárny
Odpovědět – patří obci, projednáme s SčVKem
J. Bach – je možné dát kamery k nádrži, chodí tam chuligáni a ostatní se mohou zranit
J. Bach – kontejnery jsou nevyhovující, nedá se tam nic dát, špatně se to i vysypává
Odpověď – budeme reklamovat
sl. P. Jir – kdy se sejdeme k vytýčení cesty
Odpověď – ano, hned po našem tel. hovoru byl kontaktován p. Kraumann – Geodézie Česká
Lípa, ten sdělil, po minulém zastupitelstvu, kde jste řekla, že jste nebyla pozvána, bude vždy
jen zvát 14 dní předem písemně.

p. J. Bach – je možné zřídit kniho budku
odpověď – zvážíme
Zd. Kor – kolik máte za stuhu
Odpověď - 600 000,-Kč
Zd. Kor– kolik Vás to stálo?
Odpověď – cca 27 000,- Kč – 30 000,-Kč
Zd. Kor– a co stálo sklo, budky, občerstvení
Odpověď - sklo – sponzorský dar od hutě p. Myšky, budky jaké?
Zd. Kor – po obci – na křižovatkách
Odpověď – nemá to nic společného s Vesnicí roku, občerstvení část sponzorsky a zbytek
hradila obec, obec investovala cca 30 000,-Kč a získala 600 000,-Kč, nechápu Vás, většina
obyvatel je nadšená a hrdá na obec
J. Bach na p. Zd. Kor – mohl jste také zapojit u stánku
Zd. Kor– já nejsem jako vy, vyžírkové
J. Bach – ale já jsem tam nebyl
Zd. Kor– mě nebude nadávat nějaká naplavenina
J. Bach– já nejsem naplavenina, ale podle starých pranostik jsem ksindl
Heinr. A. ml. na p. Zd. Kor. – jste agresivní
Zd. Kor – nejsem
Heinr. A. ml.– agresivně se vyjadřujete
Zd. Kor – hele jestli je to kvůli tátovi, že přes můj pozemek tekly v aše srač...
J. Bac na Zd. Kor – chováš se jak mag…
Heinr. A. ml. – není, mám své názory
p. Bach. na p. Zd. Kor. – na shledanou p. Kor.
Zd. Kor. – polib mi prd… ty mag…..
Ukončení zastupitelstva 17,53 hod.
V Polevsku

26. 6. 2018

Kontrola zápisu : Mgr. Elena Průchová
Ověřovatelé: Ing. Rainer Lischka

Lenka Panušková

Jaroslava Hájek
místostarosta obce

Martina Rašínová
starostka obce

Příspěvek od p. J.Bachroně, bytem Polevsko č.p…..
Tak jsem se byl podívat na zastupitelstvo. Větší panoptikum obyvatel Polevska jsem neviděl.
Polevčáci nechme těch žabomyších válek a táhněme za jeden provaz. Vím, že nemůžu do
něčeho kecat, jsem podle starých pranostik jen ksindl ani ne náplava, ale tohle není opravdu
dobrý!!!!!. Navrhuji aby se všichni sešli za hospodou a vše si vyříkali a začalo se od nuly.
Budu moc rád, když se vše bude řešit s respektem k druhé straně. Chci slušně zdravit všechny
a ne se potkávat se svěšenou hlavou nebo ironickým výrazem ve tváři. Myslím, že tak trochu máme
všichni máslo na hlavě. Motto by mělo znít „POLEVSKO JE NAŠE A NIKÝM SI HO
NENECHÁME VZÍT“.

PLÁN ROZVOJE SPORTU
V souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., má každá obec povinnost mít zpravovaný
Plán rozvoje sportu. Tato povinnost náleží každé obci do 18 měsíců od účinnosti novelizace
zákona o podpoře sportu, tj. do 30.6. 2018, následně musí plán rozvoje sportu schválit
Zastupitelstvo obce. Plán sportu byl schválen zastupitelstvem obce Polevska 25. 6. 2018.

LUŽICKOHORSKÁ MAGISTRÁLA
Svazek obcí Novoborska opět podal žádost o dotaci na údržbu Lužickohorské magistrály, její
součástí je i cyklostezka Varhany. Byla podána dotace z Fondu Rozvoje a podpory sportu
Libereckého kraje. Výše dotace na každý rok činí 350. 000,- Kč.
Dále svazek obcí Novoborska podal žádosti o dotaci:
- Místní agenda 21 Libereckého kraje – cílem projektu je zviditelnění sociálních služeb na
Novoborsku
- Program obnovy venkova Libereckého kraje – cílem je obnova a výstavba veřejného
osvětlení
- Podpora rozvoje cestovního ruchu – cílem je rozvoj marketingové značky Lužické hory a
vytvoření souboru propagačních materiálů pro destinaci Lužické hory a vytvoření souboru
propagačních materiálů pro destinaci Lužické hory

KOMPOSTÉRY PRO OBYVATELE!!!
Informace pro občany a rekreanty obce Polevska: kdo z občanů má ještě
zájem o kompostér kontaktujte Obecní úřad Polevsko 606/907688, bude
Vám připravena smlouva a můžete si kompostér odvést nebo ho odveze
zaměstnanec obce.

GDPR – ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Přinášíme další informace k novému zákonu o ochraně osobních údajů, který vejde v platnost
25.5. 2018.
V čem ovlivní GDPR život nám, obyčejným lidem.
GDPR = obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Možná jste už tuto zkratku zaznamenali,
zejména ve sdělovacích prostředcích, možná je pro vás novinkou. V každém případě jde o
nařízení, ze kterého vstávají vlasy hrůzou úředníkům, a nám, občanům má přinést větší
ochranu osobnosti. Dříve platilo, že osobním údajem je jméno, příjmení, adresa, rodné číslo,
telefonní číslo, email, číslo bankovního účtu nebo fotograﬁe, ad. Nové nařízení upřesňuje a
rozšiřuje skupinu osobních údajů o další, na základě kterých je fyzická osoba přímo či
nepřímo identiﬁkovatelná (etnický nebo rasový původ, zdravotní stav, sexuální orientace,
politické názory, genetické informace, biometrické informace, členství v odborových
organizacích, údaje dětí, náboženské vyznání, lokační údaje, síťový identiﬁkátor …).
Od 25. května má každý, kdo spravuje vaše osobní údaje, povinnost se tímto obecním
nařízením řídit. A z jakého důvodu k nařízení EU přistoupila? V první řadě kvůli právu nás,
občanů. Podle Listiny základních práv a svobod máme všichni právo na:
cituji:
* Právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí (čl. 7 odst. 1)
* Právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života (čl.
10 odst. 2)
* Právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným
zneužíváním údajů o své osobě (čl. 10 odst. 3)
V druhé řadě pak díky absenci podobného zákona v některých členských zemích EU, zákona,
který u nás v České Republice platí již dlouhou dobu (zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů). A v čem tedy GDPR ovlivní náš život prakticky? Každý správce a příjemce
vašich osobních údajů má povinnost vás informovat o jejich zpracování v případě, že tak činí
na základě zákonné povinnosti nebo veřejného zájmu (správa daní a poplatků, pracovní
poměr, zápis do školy aj.) nebo z vlastní vůle bez právního podložení (uveřejnění jubilejí,
fotograﬁí, jmen ve zpravodaji a na webových stránkách, vedení databáze v elektronické nebo
písemně formě, rozesílání informačních sms aj.). V tomto případě má správce povinnost
požadovat od vás souhlas se zpracováním osobních údajů, který musí být konkrétním,
svobodným, informovaným a jednoznačným projevem vůle a musí být z něj patrné, kdo a kdy
souhlas udělil a že jste byli předem seznámeni s vašimi právy a povinnostmi – souhlas
kdykoliv odvolat, právo na změnu, úpravu nebo výmaz osobních údajů.
V praxi to znamená, že se již nebudete moci ve zpravodaji pochlubit fotograﬁí svého dítka,
které třeba vyhrálo recitační soutěž, aniž byste předem neudělili souhlas se zveřejněním
fotograﬁe nebo v případě, že slavíte jubileum, nebude vaše jméno bez vašeho souhlasu možné
již ve zpravodaji zveřejnit. Stejně tak k fotografování vašich dětí ve škole nebo školce
(balíčky fotograﬁí) bude potřeba souhlas. Výjimkou budou reportážní fotograﬁe z akcí,
propagující aktivity škol nebo obcí, kde souhlas vyžadován není za podmínky, že nebudou
zveřejněna jména žáků.
Nařízení o ochraně osobních údajů v tomto smyslu tedy upravuje zacházení z vašimi
osobními údaji, chrání soukromí vaše a vašich dětí a v důsledku je to dobře. Ono totiž
vždycky bude platit čeho je moc, toho je příliš.
Bc. Markéta Humpoláková, Svazek obcí Novoborska

REALIZOVANÉ AKCE 2018
Obec získala dotaci z MMR (1 233 454,- Kč) na rekonstrukci
víceúčelového hřiště u školy, realizace právě probíhá, tzn. demontáž
stávající hřiště a výstavba nového.
Dále obec získala dotaci z KÚLK (177 919,- Kč) na poslední etapu
výměny lamp veřejného osvětlení, realizace bude probíhat září – říjen.
V měsíci září začne demolice stodoly za Obecním úřadem a výstavba nového zázemí pro obec
(dotace 1 500 000,-Kč).
V září se zahájí oprava místní komunikace pod TK, včetně nového mostku a propustku
(dotace 788 932,- Kč), dále se bude realizovat oprava sklepa ve škole, ze kterého budou
šatny, ze stávajících šaten bude učebna pro děti
(dotace 1 426 197,57 Kč).
Dále na našem hřbitově probíhá restaurování pískovcové stély z dotačních prostředků
Ministerstva kultury přes ORP Nový Bor (dotace 80 000,-Kč).
Na podzim se zahájí realizace přírodního parku Arborteum v rokli za kostelem dotace
(1 814 885,-Kč – 90 % dotace) Cíl 3 přeshraniční spolupráce.
Přírodní park u kostela (Arboretum - budoucí)
Cílem návrhu bylo vytvořeni parku s přírodními prvky, který by sloužil k odpočinku, hrám i
výuce a byl zároveň útočištěm i pro drobné živočichy. Důvod návštěvy by si zde měly nalézt
všechny věkové kategorie.
V parku bylo vyčleněno několik ploch s rozdílnou funkci, které propojuje pěšina z přírodního
materiálu. Cesta prochází nejnižší části terénu a vytváří malý a velký vycházkový okruh.
Podle zdravotního stavu stromů, světelných podmínek a potřeb navrhovaných části parku byly
v terénu vybrány dřeviny na odstranění. Jejich pokáceni bylo zahrnuto do první etapy prací,
která byla již realizována.
Popis parku:
Prostor pro živočichy
Plocha byla věnována ukázce obydlí různých živočichů a hmyzu. Umístěn zde bude hmyzí
domek, domek pro čmeláky, domek pro ježky, ptačí budka, krmítko pro ptáky, ukryt pro plazy
a pitko s popisem jednotlivých prvků a jejich možných uživatelů.
Výukový prostor, posezeni
Plocha s lavicemi do půlkruhu a s velkým pracovním stolem se špalíky na sezení kolem
dokola.
Prostor má sloužit pro větší menši skupiny návštěvníků s možnosti výuky, tvorby v přírodě,
nebo jen konzumaci svačiny.

Posezeni – klidová část
Plocha v koncovém cipu parku s lavici pro klidné posezeni jedné až dvou osob.
Soukromý prostor
Prostor na vyvýšené terase hůře přístupny se špalíky na sezení určeny zejména pro větší
množství osob hledající soukromí. Plocha je zpevněna a vymezena suchou kamennou zídkou.
Přístup zajišťuje navržené dřevěné přírodní schodiště.
Rozhledna
Prostor na vyvýšené terase s lavici zpevněny a vymezeny suchou kamennou zídkou s
výhledem.
Přístup zajišťuje navržené dřevěné přírodní schodiště.
Jedla zahrada
Plocha se stromořadím jedlých stromů podél cesty doplněna o množství keřů s jedlými plody.
Stávající porost česneku medvědího bude zachován jako nedílná součást jedle zahrady a
doplněn o výsadbu jahodníku obecného situovaného do slunnější a sušší časti jedle zahrady.
Všechny jedle rostliny budou mít popisku s podrobnějším popisem konkrétního druhu a jeho
využiti.

Skalka – suťové pole
Na stávajícím terénu bude vytvořena skalka s výsadbou zejména skalniček a místních bylin.
Horni část suťového pole bude osazena borovici kleč. Skalka bude označena ceduli s
popiskem stanoviště a jednotlivých druhů.
Piknikový a odpočinkový prostor
Prostor v centrální časti parku na mírně klenutém terénu. Plocha bude slunečná téměř bez
stromů s udržovaným trávníkem pro ležení a pořádání pikniků.
Překážková dráha
Draha je určena pro aktivnější návštěvníky. Je složena z jednoduchých prvků zejména kladin,
popruhu na přecházení a šplhací sítě vhodné i na ležení.
Výsadby
Park bude osazen většími keřovými skupinami, zejména stínomilnými (tisy, různobarevně
kvetoucími pěnišníky, azalkami, hortenziemi, bobkovišněmi, kalinami) a skupinou pustorylů.
Ve vchodové časti, byla navržena výsadba solitérního červenolistého buku, borovice
vejmutovky, douglasky, jedle obrovské a jedle ojíněné. Navržené dřeviny a dominantní
stávající stromy budou označeny popiskou
se speciﬁkaci druhu.

VYÚČTOVÁNÍ CENY
VODNÉHO A STOČNÉHO ZA ROK 2017
Vážení odběratelé,
společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. provozující infrastrukturní majetek obcí
a měst regionu Ústeckého a Libereckého kraje ve vlastnictví Severočeské vodárenské
společnosti a.s., předkládáme vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2017.
Za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 byly účtovány ceny:
bez DPH

s DPH

voda pitná

43,46 Kč/m3 49,98 Kč/m3

voda pitná předaná solidární

35,06 Kč/m3 40,32 Kč/m3

odpadní voda odkanalizovaná

42,02 Kč/m3 48,32 Kč/m3

odpadní voda převzatá k odkanalizování solidární

36,41 Kč/m3 41,87 Kč/m3

TŘÍDĚNÉ ODPADY
Kontejnery na tříděný odpad jsou vyváženy častěji, než máme ujednáno ve smlouvě o svozu
odpadů. Žádáme občany, aby při ukládání tříděného odpadu do kontejnerů, odpad uložili tak, aby
se nepovaloval v okolí stanoviště. Nelze ukládat papírové kartony a krabice vcelku nebo je nechat
vedle kontejneru. Kontejnery nejsou zcela naplněné, v okolí je nepořádek.
Děkujeme za pochopení.

INFORMACE PRO OBČANY
Obec zaznamenala v posledních dnech nepravdivé informace, které se šíří po obci tj.
Občan: proč obec organizuje všechny akce na sjezdovce?
Odpověď : v minulém občasníku jsme zveřejnili

ZMĚNA MÍSTA PÁLENÍ ČARODĚJNIC!!!!
Po zkušenosti z prosince 2017, kdy obec a škola organizovala mikulášskou besídku na
sále v Restauraci Na Křižovatce a tři dny před konáním bylo obci sděleno, že z
technických důvodů je sál uzavřen (i když nebyl důvod), se obec rozhodla zorganizovat
pálení čarodějnic v sportovním areálu, aby předešla případnému stejnému problému.
Děkujeme za pochopení!!!
Občan: není pravda, dle informace jste si mikulášskou besídku objednali dva dny před jejím
konáním, (besídka se měla uskutečnit 3. 12. 2017)
Odpověď: pro Vaši informaci Vám zveřejňujeme mailovou korespondenci s Penzionem na
Křižovatce:

FACEBOOK OBCE
Na přání obyvatel naší obce máme od 24. týdne zřízen facebook obce viz odkaz:
https://www.facebook.com/obecpolevsko

PODĚKOVÁNÍ
Obec Polevsko děkuje panu Miroslavu Myškovi – huť Polevsko za
skleněnou výzdobu u Obecního úřadu.

Přeji Vám všem krásné léto, načerpání dostatku sil do další práce a dalších
dní skrze sluneční paprsky.
Dětem pak krásné prázdniny, spousty zajímavých a nevšedních zážitků
Martina Rašínová
starostka

Poznáte, kde se nacházela tato nemovitost??

V minulém občasníku jsme uveřejnili záběr této nemovitosti – dům se nachází na místě
bývalé samoobsluhy.

Dovolená na Obecním úřadě
13. 7. – 25. 7. 2018.
zástup místostarosta obce Jaroslav Hájek 606 417 528
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VESNICE ROKU 2018
Obec Polevsko se již po sedmé přihlásila do soutěže Vesnice roku 2018. Cílem
soutěže 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 soutěže 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.
Celkem 228 obcí z celé České republiky se přihlásilo do čtyřiadvacátého
ročníku soutěže a bude se ucházet o titul Vesnice roku 2018. K titulu náleží také
ﬁnanční odměna ve výši až dva miliony korun od Ministerstva pro místní rozvoj
a vůz ŠKODA OCTAVIA COMBI G-TEC na dva roky zdarma
V letošním roce se v Libereckém kraji do soutěže Vesnice roku přihlásilo
celkem 14 obcí:
Svijany, Albrechtice v Jizerských horách, Heřmanice, Vyskeř, Bozkov, Tatobity,
Jeřmanice, Janův důl, Všelibice, Zlatá Olešnice, Ralsko, Zahrádky, Kravaře,
Polevsko.

Velký úspěch v soutěži Vesnice roku !!!!!!!
S velkou radostí oznamujeme, že jsme získali MODROU STUHU za
společenský život v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 v
Libereckém kraji
Ale to není vše
Naše obec obdržela Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova za příkladné
stavby na venkově a to díky nově zrekonstruovanému areálu Kostela Nejsvětější
Trojice, včetně hrobky rodiny Handschke a ohradní zdi v Polevsku .
Ještě jednou všem děkujeme za podporu .

Význam modré stuhy nejlépe vystihuje následující vysvětlení:
Ocenění zpravidla obec získává jako celé společenství, nejen jako samospráva.
Znakem společenského života vesnice je mj. to, že jej vytvářejí lidé nejen pro
ostatní, ale i pro sebe. V oceněné obci bývá řada spolků tradičních i novodobých,
udržují se a obnovují tradice a obyčeje. V ocenění je důležitá péče o duchovní
hodnoty obce a návaznost na tradice. Obce v pohraničí a v blízkosti měst mají
situaci těžší, nicméně i zde již nové generace tvoří nový život v obci navazující
na staré rytmy. Pro posouzení kontinuity společenského života jsou důležité
kroniky obecní i spolkové, autentické akce spolků i dokumenty obce.
Významným subjektem je škola, která bývá kritickým místem života obce.
Výsledky krajského kola:

Zlatá stuha
Oranžovou stuhu
Zelená stuha
Modrá stuha
Bílá stuha

- vítězství v kraji
- za spolupráci obce a zemědělského subjektu
- za péči o zeleň a životní prostředí
- za společenský život
- za činnost mládeže

Přehled ocenění naší obce Polevsko v minulých letech:

2010 Ocenění za podporu sportovních aktivit
2011 SKOKAN ROKU – ﬁnanční odměna 140 000,-Kč a Fulínová cena (za
květinovou výzdobu v obci)
2012 Zlatá cihla – ocenění za příkladnou stavbu (Kostel Nejsvětější Trojice)
2013 Zelená stuhu – ﬁnanční odměna 400 000,-Kč a 2. místo v České republice
2014 Diplom za podporu obce při výchově a vzdělávání mládeže
2017 Cena naděje Libereckého kraje, dále 1. místo v celostátní soutěži –
odměna
100 000,- Kč, KÚLK poskytl odměnu ve výši 100 000,- Kč za prezentaci
libereckého kraje
2018 Modrá stuha za společenský život v obci – ﬁnanční odměna 600 000,Kč, dále diplom „ZLATÁ CIHLA 2018“ za rekonstrukci areálu Kostela
Nejsvětější Trojice, včetně ohradní zdi a hrobky rodiny Handschke“.

Velké díky patří všem prezentujícím, kteří se perfektně připravili na svou prezentaci
a obětovali svůj volný čas pro úspěch obce!!!
pí Marie Chlumská, pí Jana Kamešová, p. Karel Kameš, pí Jiřinka Stýblová, p. Marek Jirsák,
Mgr. Olga Koutná, p. Petr Staňa, p. Petr Cejpa, JUDr. Petr Novák, za SKI Polevsko -p. Jan
Šmíd, p. Petr Šmíd, starostové okolních obcí (Nový Oldřichov, Radvanec, Svojkov,
Okrouhlá), Svazek obcí Novoborka (pí Jana Nastoupilová, pí Markéta Humpoláková), pí
Jaroslava Špačková, pí Šárka Špačková, pí Míla Knytlová, pí Gabriela Frantálová, Sportovní
areál Polevsko – p. Petr Správka, Mgr. Elena Průchová, pí Lenka Panušková a ZŠaMŠ
Polevsko.
Dále děkujeme Penzionu Arnultovice, Řeznictví Landa Nový Bor, Pivovaru Cvikov za
občerstvení pro komisi a prezentující, pí Parázkové – zdobení perníčků.
Ranní příprava prezentace Vesnice roku !

Stanoviště Jedličná

Starostové a Svazek obcí Novoborska – ukázka z pohádky „MRAZÍK“

2. stanoviště – areál Kostela Nejsvětější Trojice

3. stanoviště – Sportovní areál

Na závěr mi dovolte ještě jednou Vám všem poděkovat za celkové nasazení Vás občanů, mám
velikou radost z našeho výsledku a pevně věřím , že příští rok opravdu již zvítězíme!!!!!
Martina Rašínová
starostka

