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Krásné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších a 
úspěšné vykročení do nového roku 2021 Vám všem přeje 

Zastupitelstvo obce a zaměstnanci obecního úřadu  

 

                   



 
 
 

 

Milí obyvatelé Polevska, chalupáři a příznivci obce,  
 
máme za sebou kalendářní rok, který nám přinesl spoustu nových a pro nás 
neznámých událostí a životních situací. 
Celý rok se potýkáme s důsledky pandemie koronaviru Covid – 19 a v ohrožení, na 
hranici likvidace byla i v naší obci spousta drobných firem a živnostníků. Zastavil se 
společenský život, nemohli jsme pořádat žádné akce a hodně nám chyběla naše 
společná setkávání.  
Drtivé jsou dopady na ekonomiku státu a i naše vesnice bude v roce 2021 bojovat se 
zásadním propadem financí. Ještě nejsme schopni přesně vyčíslit, co nám přinesou 
daňové balíčky naší vlády, ale hospodaření nastavujeme ve velmi umírněné a verzi 
s poníženými příjmy. Chod obce nebude ohrožen, ale musíme se chovat zodpovědně. 
I přes všechny problémy naše vesnice připravuje plány do dalších období, chystá 
kalendář investičních a společenských akcí a budeme s napětím očekávat, co nám 
následující rok přinese. 
Ale dost obav a opatrnosti. Buďte optimističtí, radujte se i z maličkostí a v kruhu 
svých blízkých si užijte vánoční svátky. Je to čas nejen pro přemýšlení a rozjímání, ale 
i pro setkávání a společenský život.  
Za obec Polevsko Vám přeji hodně štěstí, zdraví a úspěšný rok 2021. 
 
 
Martina Rašínová – starostka obce Polevska 
 
******************************************************** 
                                                               ZÁPIS ZE 

 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POLEVSKA, 
KONANÉHO DNE 18. 11.  2020 STŘEDA OD 17,00 HODIN  

     na sále v Restauraci na Křižovatce č.p. 190 vchod z hlavní silnice přímo do sálu 

  
Přítomni: Martina Rašínová,  Lenka Panušková, Ing. Stanislav Koutný, Anna 
Hašková, Monika Plchová, p. Petr Staňa,  Mgr. Elena Průchová, Tomáš Romanovský, 
Gabriela Frantálová,  
Přítomni občané: viz presenční listina 
 
Program: 
1.   Zahájení 
2.  Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3.  Schválení zápisu 17. 6. 2020 
4.  Kontrola úkolů   
5.  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 
     stavby č. IP-12-4011220/VB02 s ČEZ Distribuce, Teplická  874/8, Děčín IV – 
     Podmokly 
6.  Smlouva o smlouvě budoucí darovací č.j. OL/2453/2020 s Libereckým krajem 
7.  Žádost p. T. R. prodej obecních pozemků p. č.  356/1  o výměře 831 m2, p. č. 356/2 
     o výměře 1001 m2 a 358/1 o výměře 1027 m2 



 
 
 

 

8. Žádost p. T. R. prodloužení pronájmů nájemních smluv do 31. 12. 2021  
9. Darovací smlouva č. OLP/2948/2020 Liberecký kraj 
10. Revokace usnesení č. 6 z 11. 3. 2020 
11. Dotace 2020 - 2021 
12. Rozpočtové opatření č. 2 
13. Různé 
14. Diskuse 
15. Závěr 
Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, vydaná podle zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů osoby, které 
se účastní zasedání zastupitelstev, musí užívat ochranu dýchacích cest a dál budou 
dodržovány odstupy alespoň 2 metry. 
pí M. Plchová požádala o povolení nahrávání. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva. 
Výsledek hlasování: Pro  10             Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
2.   Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Polevsko určuje ověřovateli zápisu p. Stanislava 
Koutného a p. Tomáše Romanovského,  zapisovatelem Martinu 
Rašínovou a  Mgr. Elenu Průchovou.  
Výsledek hlasování:      Pro 10               Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
3. Schválení zápisu z 17. 6. 2020   
Návrh usnesení: 
pí Plchová Monika upozornila, že v bodě 3 je obrácen výsledek hlasování, bude 
opraveno. 
Zastupitelé projednali a schválili zápis z 17. 6. 2020, kde bude opraven 
výsledek hlasování v bodě 3. 
Výsledek hlasování:      Pro 10               Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
4. Kontrola úkolů 
Na zastupitelstvu 25. 5. p. Z. Korvas se dotázal, kolik obec zaplatila za hlídací 
agenturu?  
Odpověď: 158 752,- Kč 
 
Na zastupitelstvu 25. 5.  p. P. J. obvinil zastupitele, citace: „Prodali jste J. Hájkovi 
pozemek a teď s vámi nemluví, tak zavřel vodu“. 
Starostka – předložila zastupitelům kopii Kupní smlouvy z 22. 1. 2004, kde byl 
starosta p. P. J., který podepsal kupní smlouvu – p. P. J. neprávem obvinil zastupitele 
a podal nepravdivou informaci na veřejném zasedání zastupitelstva obce Polevsko. 
 
Na zastupitelstvu 25. 5. p. J. B. – lesy, těžba po kůrovcové kalamitě, kdy dají les, 
cesty do původního stavu, je nějaký harmonogram těžby? 
p. P. Staňa – harmonogram, mají, ale nejsou lidé, chybí Ukrajinci, jsou uzavřené 
hranice, zařídí schůzku s revírníkem 
 



 
 
 

 

p. Petr Staňa zorganizoval schůzku s lesním zástupcem revírníkem p. Štychem a p. 
J. B., kde bylo p. Beranovi vše vysvětleno, celý les je zasažen kůrovcem a bude ještě 
mnoho práce s jeho likvidací 
 
Na zastupitelstvu 25. 5.  p. P. J. obvinil zastupitele – citace: „vůbec se o lesy 
nestaráte, já to řeším s panem Jirouškem, byl jsem na jednání CHKO, revírníkem…“ 
Starostka- předložila zastupitelům kopii záznamu ze schůzky z 22. 5. 2020 ohledně 
devastace krajiny a pramenů Šporky, které se zúčastnili zástupce těžební společnosti, 
zástupce CHKO p. Besta, revírník – p. Štych a zástupce ČRS p. Jiroušek – hospodář 
na vodách pstruhových. Závěr – p. P. J. se žádného jednání nezúčastnil – opět podal 
nepravdivou informaci na veřejném zasedání zastupitelstva obce Polevsko. 
 
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o 
     umístění stavby č. IP-12-4011220/VB02 s ČEZ Distribuce, Teplická 
     874/8, Děčín IV –  Podmokly 
Zastupitelé projednali a schválili Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-12-4011220/VBO3A s ČEZ Distribuce, 
Teplická  874/8, Děčín IV – Podmokly na pozemku p.č. 847 v k.ú. Polevsko (MK 
Klůčky), za jednorázový poplatek 10 000,-Kč.        
Návrh usnesení: 
Zastupitelé projednali a schválili Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-12-4011220/VBO3A 
s ČEZ Distribuce, Teplická  874/8, Děčín IV – Podmokly na pozemku p.č. 
847 v k.ú. Polevsko (MK Klůčky), za jednorázový poplatek 10 000,-Kč.        
Výsledek hlasování:      Pro 9               Proti 0        Zdržel se 1 (G. Frantálová)  
 
6. Smlouva o smlouvě budoucí darovací č.j. OL/2453/2020 s Libereckým 
krajem 
Zastupitele projednali Smlouvu o smlouvě budoucí darovací č.j. OL/2453/2020 
s Libereckým krajem ve věci darování části pozemků p.č..836/1  o předpokládané 
výměre 12,40 m2 – ostatní plocha, způsob využití silnice v k. ú. Polevsko a část p.p.č. 
902/1 o předpokládané výměře 491,60 m2, ostatní plocha, způsob yyužití silnice, 
která bude po dokončení stavby „Polevsko - chodník podél III/26320 – SO 
401 Veřejné osvětlení, přípojka pro odvod dešťových vod v k. ú. Polevsko“ 
geometricky zaměřena. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelé projednali a schválili „Smlouvu o smlouvě budoucí darovací 
č.j. OL/2453/2020 s Libereckým krajem ve věci darování části pozemků 
p.č..836/1  o předpokládané výměre 12,40 m2 – ostatní plocha, způsob 
využití silnice v k. ú. Polevsko a část p.p.č. 902/1 o předpokládané výměře 
491,60 m2, ostatní plocha, způsob yyužití silnice, která bude po 
dokončení stavby „Polevsko - chodník podél III/26320 – SO 401 Veřejné 
osvětlení, přípojka pro odvod dešťových vod v k.ú. Polevsko“ geometricky 
zaměřena. 
Výsledek hlasování:      Pro 10               Proti 0              Zdržel se 0  
 
7. Záměr prodej pozemku na žádost T. R. 
Zastupitelé projednali žádost prodeje obecních pozemků p. p. č.  356/1  o výměře 831 
m2, p. č. 356/2  o výměře 1001 m2 a 358/1 o výměře 1027 m2 v k.ú  Polevsko. Pozemky 
by sloužily k parkování přívěsů a zhotovení přístřešku na seno a volnému uskladnění 



 
 
 
balíků  sena. Pozemky nebudou oploceny a nebude nijak omezeno tvoření a používání 
běžecké stopy. Žádost podal p. T. R.. 
Starostka informovala zastupitele, že se jedná o tzv. polevský hřeben spojující 
obec s Práchní. Je to velmi strategické místo, je zde běžecká stopa, turistická stezka, 
dále by vzniklo zmenšení lesního porostu, nehledě na frekvenci terénních motorových 
vozidel s přívěsem. Ničením lesního porostu by mohlo docházek k devastaci porostu, 
kde se pohybují rodiny s dětmi, pěší i na kolech. Nehledě na zimní turistiku. Obec již 
v minulosti prodala pozemky naproti těmto pozemkům, přes které vede běžecká stopa 
a bohužel stále dochází k problémům, že majitel nesouhlasí s projetím běžkařů. Každý 
rok SKI Polevsko řeší tento problém. Dále na těchto pozemcích vede vysokotlakové 
potrubí plynu. Dále obec již v minulosti neschválila prodej těchto pozemků jak 
z těchto důvodů, tak nehledě, že jsou to poslední pozemky obce, obec je využívá jako 
depozit na materiál, který zbyl po různých stavebních akcích v obci např. oprava 
hřbitovních zdi a parkoviště, dále slouží jako depozit pro uskladnění posekané trávy 
z arboreta a čištění skalek, záhonů….. Obec nejdříve musí schválit záměr prodeje a na 
následném zastupitelstvu prodej. 
p. T. R. – upozornil, že není pravda, že majitel pozemku nepovoluje projetí běžkařům. 
Problém je v komunikaci, je potřeba se nejprve domluvit, co je nutné pro umožnění  
průjezdu  lyžařům a ve spolupráci (majitel a SKI Polevsko) přemisťovat kůly a 
ohrazení.  
p. J. Šmíd – stopy projíždí z Okrouhlé p. Mejtský bez souhlasu majitele pozemku a 
následně p. Šmíd jde žádat o souhlas 
Návrh usnesení: 
Zastupitelé projednali a neschválili záměr prodeje pozemků p. p. č.  
356/1  o výměře 831 m2, p. č. 356/2  o výměře 1001 m2 a 358/1 o výměře 
1027 m2 v k.ú.  Polevsko.  
Výsledek hlasování:      Pro 9              Proti 0      Zdržel se 1 (T. Romanovský) 
 
8.  Žádost p. T. R.  o  prodloužení nájemních smluv na  
Zastupitele projednali žádost p. T. R. o  prodloužení nájemních smluv:  

-  smlouva ze dne 27. 12. 2000 – p.p.č. 470/6 o výměře 72 322 m2 a p. p.č. 470/7 
a výměře 51 317 m2  

- nájemní smlouva ze dne 17. 12. 2010 – p.p.č. 334/8 o výměře 30 287 m2 a 
p.p.č. 238/5 o výměře 195 m2 do 31. 12. 2021. 

 
Připomínka pro zastupitele: 
17. 6. 2020 ZO schválilo pronájem pozemků pí M. Ž. a p. Fr. Šť. s již 
navýšením nájemným, které navrhla pí M. Plchová, zastupitele byli 
obeznámeni, že všechny stávající nájemní smlouvy budou navýšeni dle 
výpočtu p. M. Plchové. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelé schválili záměr prodloužení pronájmu pozemků  p.č. 470/6 o 
výměře 72 322 m2,  p. p.č. 470/7 o výměře 51 317 m2  a p.p.č. 334/8 o 
výměře 30 287 m2,  p.p.č. 238/5 o výměře 195 m2 do 31. 12. 2021. 
Výsledek hlasování:      Pro 9              Proti 0          Zdržel se 1 (T. 
Romanovský) 



 
 
 

 

Zastupitelé projednali „Darovací smlouvu č. OLP/2948/2020 s Libereckým krajem, 
kde obec obdržela od Libereckého kraje 400 ks ochranných nanofiltrů pro 
zabezpečení ochrany obyvatel v Libereckém kraji. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelé projednali a schválili uzavření „Darovací smlouvy č. 
OLP/2948/2020 s Libereckým krajem – věcný dar nanofiltrů pro obec. 
Výsledek hlasování:      Pro 10              Proti 0          Zdržel se 0 
10. Revokace usnesení z 11. 3. 2019 
Zastupitelé dne 11. 3. 2019 schválili pořízení 1. změny územního plánu. Odbor 
územního plánování upozornil, že součást usnesení neobsahuje veškeré změny, které 
mají být předmětem změny č. 1. změny územního plánu. Jedná se rozšíření plochy 
občanské vybavenosti dole u vleku, která navazuje na stávající zastavitelnou plochu, 
vymezenou v územním plánu Polevska. 
Obec požádá úřad územního plánování a zajištění stanovisek ke změně č. 1 ÚP 
Polevsko CHKO Lužické hory a KÚLK odboru životního prostředí.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelé projednali a schválili revokaci usnesení ze dne 11. 3. 2019. 
Výsledek hlasování:      Pro 10              Proti 0          Zdržel se 0 
 
11. Dotace 2020 - 2021 
Ve spolupráci s LAG Podralsko byly podány žádosti na rekonstrukci sociálních 
zařízení ve škole - soc. zařízení je v havarijním stavu, nevyhovuje hygienickým 
požadavkům, nesplňuje požadavky na kapacitu (bude navýšena kapacita WC) a 
rekonstrukci školní kuchyně - nevyhovuje hygienickým požadavkům. Dále byla 
podána žádost na výmalbu, opravu podlahy, vybavení kulturního sálu (stoly, židle), 
dále vybavení gastro baru v kulturním sále. 
 
Výsledky dotací budou v roce 2021.  
 
Dále MMR opět vypsalo výzvy: 
Zastupitelé projednali podání žádosti o dotaci na III. etapu opravu včetně odvodnění 
místní komunikace p. č. 904/, 903, 785/16 a 785/16 (jedná se o jednu komunikaci – 
Jedličná u p. Ramische) a obnovu herního hřiště (loď) na návsi v obci Polevsko. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelé schválili podání dotace z podprogramu Podpora obnovy a 

rozvoje venkova na projekt „Obnova herních prvků a rekonstrukci 

tenisových kurtů včetně oplocení a osvětlení TK. 

Zastupitelé schválili podání dotace z podprogramu Podpora obnovy a 

rozvoje venkova na projekt na III. etapu opravy včetně odvodnění místní 

komunikace p. č. 904/, 903, 785/16 a 785/16. 

Výsledek hlasování:      Pro 10              Proti 0          Zdržel se 0 
 
12. Rozpočtové opatření č. 2 
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 2,  dotace včelky – následně převody 
projektovým partnerům, oprava a dovybavení objektu č.p. 190 – Restaurace Na 
Křižovatce např. elektroinstalace, kamerový a zabezpečovací systém, oprava 
poškozeného topení, požární hydrant, hasící přístroje, požární ochrana, kotel na uhlí, 
vybavení kuchyně, rekonstrukce koupelny v 3. patře, instalatérské práce, vývoz 
lapolu, vybavení části penzionu aj.  

 

9. Darovací smlouva č. OLP/2948/2020 



 
 
 

 

Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 2 - příjmy 
1 873 363,55 Kč, výdaje 2 888 754,50 Kč, změna stavu 1 015 390,95 Kč. 
Výsledek hlasování:      Pro 8              Proti 0          Zdržel se 2 (G. Frantálová, 
P. Staňa) 
 
13. Různé 
Starostka informovala zastupitele o proběhlých kontrolách obce za rok 2020 – obec 
měla 6 kontrol OSSZ, VZP, MMR – výstavba hřiště, přeshraniční spolupráci Cíl 3 
arboretum a výstavba zázemí, audit za rok 2019 a koncem listopadu bude proveden 
dílčí přezkum hospodaření. 
Všechny kontroly byly v pořádku, bez chyb. 
 
Starostka informovala zastupitele o žádosti spolku GlobalFit, zs.  ve věci udělení 
souhlasu s umístěním sídla na adrese čp. 190. 
Dle stanoviska právního zástupce obce Polevska citace „ toto je podstatné jen pro 
korespondenci se spolkem. Majetkově se obce nemůže dotknout. Předpokládám, že buď dáte 
souhlas, popř. budou požadovat náj. sml.- tam je otázka konkrétní místnosti ??“ 
Zastupitelé projednali a odložili tento bod na příště, bude osloven právní zástupce 
obce s dotazem, jak by to bylo s případnou výpovědí. Zda lze povolit adresu spolku 
pouze na dobu nájmu hospody rmou pana Blízka. 
Výsledek hlasování:      Pro 10              Proti 0          Zdržel se 0 
 
P.  J.Šmíd – poděkoval obci za podporu lyžařského spolku a informoval o 
proběhlých akcích – brigády na údržbu lyžařských tratí, jednání s Lesy ČR o 
cestách – do konce listopadu 2020 je přislíbena úprava cest po těžbě. Je změna 
Lužické magistrály, která byla prodloužena. Dětský oddíl  spolupracuje s DDM 
Smetanka a má 20 dětí. Poskytnutá dotace na Obce Polevsko byla využita na 
nákup vybavení pro děti. Na Jedličné bude rozšířeno parkovací stání – byla 
zajištěna dotace KULK. Pan Šmíd vznesl prosbu, zda by bylo možno prodloužit 
parkoviště u kapličky a dosypat příkop a dále se optal, zda by bylo možné 
zakoupit čtyřkolku, kterou by mohli využívat také v oddílu. V současné době je 
k dispozici čtyřkolka v Prysku, o kterou se dělí čtyři obce. 
 
P. F. Pl. – námitka proti parkovišti, lidé jsou dnes líní a autem jezdí skoro až do 
lesa – není potřeba parkoviště 
P . Šmíd – neděláme nové parkoviště, ale rozšiřujeme stávající 
 
P . Frantálová – se optala, zda je možné na parkovišti pod hřbitovem vyznačit 
parkovací místa nebo nějakým jiným způsobem upravit parkování 
 
P . Staňa – navrhl, že zjistí, jaké jsou dopravní značky upravující parkování 
  
 V Polevsku:  19. 11. 2020 
 
 
 
  Ing. Rainer Lischka                                                                   Martina Rašínová 
      místostarosta obce                                                                   starostka obce 

Návrh usnesení: 



 
 
 

 

 
PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH 

Nepoužívejte místní komunikace k trvalému parkování svých vozidel. 
Kolikrát to budeme řešit, říkat, psát, prosit ty, kteří toto dělají?? 
Komunikace jsou určeny k pohodovému užívání a musí na nich být 
zabezpečen provoz. Je zbytečné se dokola dohadovat, proč na 
komunikacích nelze trvale parkovat. Každý má svůj pozemek a na něm je 
možné si svá vozidla zaparkovat. Pořád by mě zajímalo, co se honí v hlavě 
těm, kteří prostě trvale parkují na silnici. Nemají svůj pozemek 
uzpůsoben tak, aby mohli parkovat na něm? Říkám si. Ale to je čistě 
jejich problém. Proč prostě omezujete ostatní v průjezdu, proč 
komplikujete záchranným složkám a obslužným vozidlům jejich práci, 
ničíte krajnice nově opravených komunikací. Je to nezodpovědné a 
bezohledné.  
 
 

POPLATKY Z POBYTU 
Sdělujeme Vám, že na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. písm. h) č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schválilo 
Zastupitelstvo obce Polevska na svém zasedání dne 16. 12. 2019 obecně závaznou 
vyhlášku obce č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu. 
 
Podle této vyhlášky, která je již v platnosti od 1. 1. 2020 činí sazba poplatku 13,- 
Kč za každý započatý den pobytu s výjimkou dne jeho počátku. 
 
Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději 10. den následujícího 
čtvrtletí. Každý plátce, který nemá elektronickou podobu evidenční knihy, se 
vyzvedne novou knihu v kanceláři obecního úřadu. 
 
Celé znění obecně závazné vyhlášky je k nahlédnutí na webových stránkách obce 
www.polevsko.info – úřední deska – vyhlášky  nebo na obecním úřadu. 
 
 

Poplatky budou použity na rozvoje sportovních klubů a dětských sportovních 
skupin v  obci Polevsko. 
 
 

 



 

PŘIPRAVOVANÉ DOTACE NA ROK 2021  
 

Obec podala žádost na dotace: na rekonstrukci sociálních zařízení ve škole - soc. 
zařízení je v havarijním stavu, nevyhovuje hygienickým požadavkům, nesplňuje 
požadavky na kapacitu (bude navýšena kapacita WC) a rekonstrukci školní kuchyně - 
nevyhovuje hygienickým požadavkům.  
Dále byla podána žádost na výmalbu, opravu podlahy, vybavení kulturního sálu 
(stoly, židle), dále vybavení gastro baru v kulturním sále. 
 
MMR opět vypsalo výzvy: 
Obec podala žádost o dotaci na III. etapu opravu včetně odvodnění místní 
komunikace p. č. 904/, 903, 785/16 a 785/16 (jedná se o jednu komunikaci – 
Jedličná u p. Ramische) a  
„Obnovu herních prvků na návsi a rekonstrukci tenisových kurtů včetně oplocení a 

osvětlení TK. 

 

V prosinci obec podala také žádost o dotaci na „Výstavbu chodníku podél silnice III 

26320 (směr z Kytlic do N. Boru). Předpokládaná realizace jaro 2022. 

 

 



 

 

 

Vánoční spojovačka pro děti 
 



 

PŘEHLED                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PODANÝCH DOTACÍ

2020

č. název akce kdy 

podáno

celkové 

náklady

vlastní 

podíl

dotace výsledek

1 MMR  Podpora obnovy a rozvoje venkova 
„Obnova dětského hřiště na návsi 
v

 

obci Polevsko“

 

2/2020 530 000,- 159 000,- 371 000,- zamítnuto

2

 

Operační program životního prostředí

 

„Revitalizace zeleně v

 

obci Polevsko“

 

1/2020

 

656 576,96

 

334 428,55 322

 

148,41

 

realizace

 

cca 2021

 

vyhověno

 

3

 

KÚLK –

 

Program obnovy venkova

 

„Rozšíření stávajícího parkoviště u 
kapličky Polevsko“

 

2/2020

 

500

 

000,-

 

350

 

000,-

 

150

 

000,-

 

zamítnuto

 

4

 

KÚLK životní prostředí

 

„Žádost o poskytnutí finančního 
příspěvku na zmírnění dopadů 
kůrovcové kalamity v

 

lesích za 
období od 1 .10. 2017 do 31. 12. 
2018“

 
2/2020

 

-

 

-

 

297

 

348,-

 

vyhověno

 

5

 

Krizová pomoc 2020

 

Nadace ČEZ –

 

název KP20/3153 -

 

KORONAVIRUS

 

3/2020

 

45

 

000,-

  

45

 

000,-

  

vyhověno

 

6

 

MZE:  Článek 20 PRV písmeno 
f)

 

Kulturní

  

a spolkové zařízení vč. 
knihoven

 

Operace 19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně vedeného 
místního rozvoje,

  

Fiche č.7 : Základní služby a obnova 
vesnic ve venkovských oblastech

 

Název projektu: Vybavení a 
stavební úpravy kulturního sálu 
Polevsko (nová podlaha v

 

sále, stoly –

 

židle, vybavení gastro v

 

baru u sálu)

 

5/2020

 

1

 

857

 

000,-

  

 

 

1

 

485 600,-

 

80 %

 

není 
rozhodnuto

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

POPLATKY ZA SVOZ TKO r. 2021 
 
 

 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

Dubická 3293  

470 01 Česká Lípa 
 

Starostům obcí, 

kde čekáme na počet obyvatel k 31.12.2020 

 
Česká Lípa 24.11.2020 

Změna cen pro rok 2021 

Vážená paní starostko, 
vážený pane starosto, oznamujeme Vám navýšení cen pro další rok. 
Při částce za odpady 200.000 Kč činí toto roční navýšení   6.600 Kč, v průměru   550 
Kč/měsíc 
Při částce za odpady 500.000 Kč činí toto roční navýšení 16.500 Kč, v průměru 1.375 
Kč/měsíc 
Při částce za odpady 800.000 Kč činí toto roční navýšení 26.400 Kč, v průměru 2.200Kč/ 
měsíc 
Pro rok 2021 dochází k navýšení cen o inflaci 3,3 % viz stav k 30.9.2020  .  
Posíláme Vám v příloze kalendář a neúplné dodatky v elektronické podobě,  
 abyste mohli naplánovat rozpočet 2021, 
 v listinné podobě doplněné dodatky k podpisu přivezeme v lednu 2021. 

 
Za celý kolek�v našich zaměstnanců   

Martin Kalvas                                                                              Vladimíra Kalvasová a 
Vladimíra Jeřalová  
ředitel provozovny                                poradkyně pro ekologii 

 

 
Svozová rma AVE CZ  Česká Lípa navýšila ceny na rok 2021 tj. poplatek na 

obyvatele/ rekreační dům na 827,- Kč , zastupitelstvo na svém zasedání schválilo 

Obecně závaznou vyhlášku obce  č.1/2020 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a to ve výši: 



 

 

PLATBY NA ROK 2021  
 

1) poplatek za TKO  
– základní sazba 800,-Kč za 1 občana přihlášeného v obci trvalému pobytu; za 
rekreační objekt, ve kterém není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu  
- pytel na komunální odpad – 75,- Kč v případě, že nebude postačovat nádoba, pytle 
je možné si zakoupit na obecním úřadě.  
 
Úleva ve výši 150 Kč se poskytuje poplatníkům, kteří: 

a) v příslušném kalendářním roce dovrší alespoň 70 let, 
b) v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 6 let, 
c) doloží, že pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi podle zvláštního 

                    zákon č. 11/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
                    pozdějších předpisů. 

 

   Všechny uvedené poplatky jsou splatné  
do 28. 2.2021, žádáme obyvatele úhradu poplatku pokud 
možno převodem na účet obce č. 18629421/0100,  variabilní 
symbol číslo popisné Vaší nemovitosti. Po uhrazení Vám 
známku nalepí na nádobu zaměstnance obce!   
 
Děkujeme za pochopení 

 

 
Kalendář vývozu separovaného a komunálního odpadu v  obci 

Po Út St Čt Pá So Ne

13 1 2 3 4

14 5 6 7 8 9 10 11

15 12 13 14 15 16 17 18

16 19 20 21 22 23 24 25

17 26 27 28 29 30

Po Út St Čt Pá So Ne

30 1

31 2 3 4 5 6 7 8

32 9 10 11 12 13 14 15

33 16 17 18 19 20 21 22

34 23 24 25 26 27 28 29

35 30 31

Po Út St Čt Pá So Ne

35 1 2 3 4 5

36 6 7 8 9 10 11 12

37 13 14 15 16 17 18 19

38 20 21 22 23 24 25 26

39 27 28 29 30

Svoz komunálního odpadu liché týdny ČT výzva sklo           SVOZY V MĚSÍCÍCH ÚNOR + DUBEN + ČERVEN + SRPEN + ŘÍJEN + PROSINEC

Svoz pošta  1 x měsíčně výzva ST plast se sváží v sudé týdny 

Ambulantní svozy výzva ST papír se sváží v liché týdny 

DUBEN

ZÁŘÍ

SRPEN

Po Út St Čt Pá So Ne

53 1 2 3

1 4 5 6 7 8 9 10

2 11 12 13 14 15 16 17

3 18 19 20 21 22 23 24

4 25 26 27 28 29 30 31

LEDEN

Po Út St Čt Pá So Ne

17 1 2

18 3 4 5 6 7 8 9

19 10 11 12 13 14 15 16

20 17 18 19 20 21 22 23

21 24 25 26 27 28 29 30

22 31

KVĚTEN

ŘÍJEN

Po Út St Čt Pá So Ne

39 1 2 3

40 4 5 6 7 8 9 10

41 11 12 13 14 15 16 17

42 18 19 20 21 22 23 24

43 25 26 27 28 29 30 31

Po Út St Čt Pá So Ne

5 1 2 3 4 5 6 7

6 8 9 10 11 12 13 14

7 15 16 17 18 19 20 21

8 22 23 24 25 26 27 28

ÚNOR

Po Út St Čt Pá So Ne

22 1 2 3 4 5 6

23 7 8 9 10 11 12 13

24 14 15 16 17 18 19 20

25 21 22 23 24 25 26 27

26 28 29 30

ČERVEN

Po Út St Čt Pá So Ne

9 1 2 3 4 5 6 7

10 8 9 10 11 12 13 14

11 15 16 17 18 19 20 21

12 22 23 24 25 26 27 28

13 29 30 31

Po Út St Čt Pá So Ne

26 1 2 3 4

27 5 6 7 8 9 10 11

28 12 13 14 15 16 17 18

29 19 20 21 22 23 24 25

30 26 27 28 29 30 31

Po Út St Čt Pá So Ne

44 1 2 3 4 5 6 7

45 8 9 10 11 12 13 14

46 15 16 17 18 19 20 21

47 22 23 24 25 26 27 28

48 29 30

BŘEZEN

LISTOPAD

ČERVENEC

Po Út St Čt Pá So Ne

48 1 2 3 4 5

49 6 7 8 9 10 11 12

50 13 14 15 16 17 18 19

51 20 21 22 23 24 25 26

52 27 28 29 30 31

PROSINEC



 

 
 
 
 
 

V měsíci prosinci významné životní jubileu oslaví: 

 
Ing. Rainer Lischka 65 let 

Vladislav Mašita 75 let 
 
 

Srdečně blahopřejeme 



SLAMĚNÝ BETLÉM

Předvánoční procházku si obyvatelé a návštěvníci obce Polevska
 můžou zpestřit ukázkou slaměného betlému, který se nachází v roubence pod kostelem.



 

 

                                                 

 
 

 

******************************************************************* 
Polevský občasník – informační list obecního úřadu, vychází čtvrtletně - vydavatel: Obec Polevsko, IČ 
00525405. Příjem inzerce: vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí inzerce příspěvků i bez udání důvodu.  

ID datové schránky:   v2ub435 

úřední hodiny úřadu: PO a ST  08,00 h.. – 11. 30 h.–  12. 30 h. - 17,00 hod.   

bankovní spojení: 18629421/0100 KB Nový Bor 
 
telefon:  487/727731, 606/907688 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                                                            
 

 
 

 

Adventní čas nastal. Už zase.
Čas letí zběsile a my se chystáme na Vánoce.

Před nimi si budeme užívat adventního období. Letos bude 
opravdu nezvyklé. Klidné, liduprázdné, společensky 

osamělé. Adventní akce, které se každý rok i v naší obci 
konají, být nemohou. Nemůžeme se scházet, povídat si, 

společně rozsvítit vánoční stromeček, dát si teplý svařák, 
ochutnat cukroví od místní paní cukrářky, poslechnout si 

adventní program dětí z naší školy. A to je moc velká škoda. 
Díky opatřením z důvodu pandemie si musíme advent 

užívat komorně. Když se půjdeme projít naší obcí, určitě si 
ho ale užijeme. Krásně ozdobené domy, zahrady, blikající 
světýlka nám navodí tu správnou atmosféru. Prožijte tedy 
adventní čas, jak nejlépe to půjde a nenechte si ho ničím 

narušit. Vánoční svátky, které budou následovat, Vám přeji 
šťastné a veselé. Hodně pohody, úsměvů, bohatého ježíška. 

Nenechte si ničím pokazit sváteční náladu a Vánoce si 
opravdu užijte. Do nového roku pak hlavně hodně zdraví, 
štěstí a odvahu. Odvahu k tomu, abychom to všechno i v 

následujícím roce zvládli.
Minimálně tak jako jsme to všechno zvládli letos.

 Martina Rašínová

 starostka obce Polevska 

Dovolená na Obecním úřadu 23. 12. - 4. 1. 2021
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