ČTYŘICÁTÝŠESTÝ
POLEVSKÝ OBČASNÍK

ČERVENEC 2021

Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás informovala o situaci ohledně zvýšeného výskytu onemocnění covid-19
v naší obci na základě odvysílané reportáže TV NOVA dne 23. 5. 2021. V této
reportáži TV NOVA bylo zmíněno, že v naší obci je 58 nakažených, čeká se na
rozhodnutí KHS LK o uzavření obce. Z tohoto důvodu bych Vám ráda podala
pravdivou informaci, a proto Vám sděluji následující:
14. 5. uzavřena škola – v obci nakažených 8
20. 5. a 21. 5. řešeno s KHS LK – nakažených 23
23. 5. reportáž TV Nova, kde byla podána informace, že v naší obci je nakažených 58
– skutečně nakažených je 25, ostatní případy byly na NOVOBORSKU.
Na základě dotazu na KHS LK, zda podala TV NOVĚ informaci, že by uvažovala o
uzavření naší obce – jednoznačná odpověď – nikdy neuvažovala!!!!
27. 5. testování PCR testy – škola a zaměstnanci AVE CLARY a OÚ, současně
reportáž TV NOVA, již vyměněn reportér – nakaženo 26.
Výsledky PCR testů – žádný nový případ.
28. 5. reportáž ČT 1, jediná otázka – jaká je situace v obci, zajímala je pouze jaká je
v naší obci panika, večerní reportáž odvysílaná, ale již bez zvuku. 28. 5. nakaženo 24
lidí. Od té doby se počet nakažených snižoval, ale to již média nezajímalo.
Počty nakažených si můžete ověřit na https://obce.nery.cz/liberecky-kraj/ceskalipa/.
Závěrem – TV Nova zde vzbudila paniku svou reportáží, která byla upravena tak,
aby se z toto stala senzace (nová mutace apod.) Celá mediální kauza byla nafouknuta
do nadměrných rozměrů s účelem vyvolat strach a obavy u lidí. To je princip medií,
který jsme nechtěli podporovat a snažili jsme Vám dávat pravdivé informace.
Děkuji Vám, že nám velká většina obyvatel věřila!
********************************************************************************

Vyjádření k situaci COVID 19
AVE CLARA – paní Adéla Šífová, ředitelka
Dobrý den,
děkuji za možnost k vyjádření se.
Za sklárnu Ave Clara s.r.o. jsme velice rádi, že situace kolem výskytu Covid-19
v našem okolí, se již uklidnila a naštěstí nedošlo k žádné hospitalizaci. Velké díky
patří paní starostce za spolupráci při zvládání této situace.
Dle slov KHS bylo vyloučeno, že by v naší sklárně došlo k porušení vládních nařízení
při návratu ze zahraničních dovolených a původ šíření mutace byl trasován mimo
sklárnu a obec Polevsko.
Předem děkuji …přeji hezké sváteční dny

ZÁPIS ZE
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POLEVSKA ,
KONANÉHO DNE 7. 4. 2021 STŘEDA OD 17,00 HODIN

v Restauraci Na Křižovatce č.p. 190
Přítomni: pí Martina Rašínová, pí Lenka Panušková, p. Stanislav Koutný, pí Anna
Hašková, pí Monika Plchová, p. Petr Staňa, Mgr. Elena Průchová, p. Tomáš
Romanovský, pí Gabriela Frantálová
Omluven: Ing. Rainer Lischka
Přítomni občané: viz presenční listina
Program:
13. Zahájení
14. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
15. Schválení zápisu z 21. 12. 2020 a 18. 11. 2021
16. Kontrola úkolů
17. Záměr pronájmu pozemku p.č. 114/3 o výměře 734 m2 – žádost M. Řezáčová
18. OZV obce Polevsko o místním poplatku z pobytu
19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-4020140/VB/2 s ČEZ Distribuce a.s., Děčín, IV – Podmokly,
Teplická 874/8
8. Traktor STARJET UJ
9. Rozpočtové opatření č. 1
10. Záměr schválení prodeje pozemku p.č. 405/2
11. RESTAURACE NA KŘIŽOVATCE
12. Pořízení 1. změny územního plánu
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 a p. F. Pl. požádali o povolení nahrávání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 8
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 8
Proti 0
Zdrželi se 0
17,04 h. příchod pí A. Haškové

3. Schválení zápisu z 21. 12. 2020 a 18. 11. 2021
pí Plchová – vznesla námitku v bodě různě diskuse p. Plch a p. Šmíd – námitku podá
písemně. Pí Plchová doplnila..
Poskytnutá dotace od obce Polevsko byla využita na nákup vybavení pro děti. 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. Na Jedličné snad bude rozšířené parkovací stání, aby auta neblokovala
průjezd.
> pí.Plchová- bez umístění dopravních značek vymezujících zákazy stání
> to nemá smysl pí.Frantálová-lyžaři mohou využívat parkoviště pod hřbitovem..
> p.Šmíd-odtamtud mi lyžaři do stopy nepůjdou...
> p.Plch-takže sportovci jsou líní, a proto autem jezdí až skoro do lesa?
> pí.Frantálová-je možné na parkovišti pod hřbitovem vyznačit parkovací místa nebo
vyznačit parkovací stání dopravní značkou?
Dále upozornila na překlep v čísle usnesení 26. 100 000,-- Kč (chyběla nula).
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili zápis z 21. 12. 2020 s doplněním pí
Plchové a zápis z 18. 11. 2020.
Výsledek hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
4. Kontrola úkolů
Zastupitelé na minulém zastupitelstvu projednali žádost o zvýšení kapacity
vodovodního řádu v obci, žádost podal p. P. M., Nový Bor, v obci připravuje výstavbu
dvou rekreačních domů a obdržel zamítavé stanovisko SčVKu o připojení se na
vodovodní řád.
V současné době probíhají jednání s majiteli pozemků, které SVS vytypovala na
realizaci nového vrtu.
5. Záměr pronájem pozemku p.č. 114/3 o výměře 777 m2 – žádost M. Ř
Na minulém zastupitelstvu zastupitelé schválili záměr pronájmu pozemku p.č. 114/3
o výměře 777 m2, žádost podala M.Ř, Polevsko, pozemek měla pronajatý od roku
2005 a nájemní smlouva již skončila. O pozemek vzorně pečuje.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili pronájem pozemku p.č. 114/3 o výměře
777 m2 – pí M. Ř., Polevsko č.p. za částku 100,- Kč za rok na čtyři roky tj.
do 31. 12. 2025.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 4 (pí Plchová, p.
Romanovský, pí Frantálová, p. Koutný)

6. OZV č. 1/2021 obce Polevsko o místním poplatku z pobytu
Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé
zákony v oblasti daní a některé další zákony (tzv. daňový balíček). Uvedeným zákonem
došlo mimo jiné k dílčí novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“). Nově tak podle §
3a odst. 2 zákona o místních poplatcích není předmětem poplatku: a) pobyt, při
kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda a b) pobyt ve
zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento
pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné
zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí. Současně pak došlo i
k „technické“ úpravě osvobození v § 3b zákona o místních poplatcích.
Dle evidence Ministerstva vnitra máme platnou a účinnou obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku z pobytu, která obsahuje ve své normativní části širší vymezení
předmětu poplatku, a kterou je tedy nutno uvést do souladu s výše popsanou novelou
zákona o místních poplatcích.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili OZV č. 1/2021 obce Polevsko o místním
poplatku z pobytu s výši poplatku 30,-Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdržel se 0
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-4020140/VB/2 s ČEZ Distribuce a.s., Děčín, IV –
Podmokly, Teplická 874/8
Zastupitelé projednali Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020140/VB/2 s ČEZ Distribuce a.s., Děčín, IV –
Podmokly, Teplická 874/8 (přípojka pod hasičskou zbrojnicí).
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-124020140/VB/2 s ČEZ Distribuce a.s., Děčín, IV – Podmokly, Teplická
874/8 za jednorázovou odměnu ve výši 10 000,- Kč. Zároveň pověřili
starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0
Zdržel se 1 (pí Plchová)
Návrh usnesení:
Zastupitelé schválili jednorázový poplatek za zřízení dalších věcných
břemen s ČEZ Distribuce a.s. Děčín za jednorázový poplatek do 10 m za
10 000,-Kč, nad 10 m se poplatek navýší za 1 m o 1000,-Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0
Zdržel se 1 (pí Plchová)

8.Traktor STARJET UJ
Zastupitelé projednali nákup traktůrku STARJET UJ 102-23 P6 4x4, SEČENÍ 100 UJ
MULČ PROFI PENU ŠÍPOVÉ dle předložené nabídky ZUBR stroje a nářadí s.r.o.,
Nový Bor za 215 502,- Kč na splátky, měsíční splátka 5 738,- Kč včetně pojištění na 36
měsíců.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili nákup traktoru STARJET UJ 102-23 P6
4x4, SEČENÍ 100 UJ MULČ PROFI PENU ŠÍPOVÉ dle předložené nabídky
ZUBR stroje a nářadí s.r.o., Nový Bor za 215 502,- Kč na splátky, měsíční
splátka 5 738,- Kč včetně pojištění na 36 měsíců. Zároveň pověřili
starostku k podpisu dokumentů týkající se měsíčních splátek na koupi.
Výsledek hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdržel se 0
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili prodej nefunkčního traktoru z roku
2007 na náhradní díly.
Výsledek hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdržel se 0
9. Rozpočtové opatření č. 1 – SKI Polevsko, LHS
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 1/2021, jedná se opravu paragrafu
doplacení neinvestiční dotace SKI Polevsko a LHS za rok 2020, které jim nebyla
zaslána. Příjmy 436 074,87 Kč, výdaje 569 782,13 Kč, změna stavu 133 707,25 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 1, příjmy
436 074,87 Kč, výdaje 569 782,13 Kč, změna stavu 133 707,25 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0
Zdržel se 1 (pí Plchová)
10. Záměr schválení prodeje části pozemku p.č. 405/2 trvalý travní
porost o výměře 191 m2 v k. ú. Polevsko
Zastupitelé projednali žádost JUDr. P. N., Polevsko na prodej části pozemku p.č.
405/2 trvalý travní porost o výměře 191 mé za účelem umístění movité stavby
(garáže). Tento pozemek je oplocený a užívaný Ing. M. Č, Praha. Obec by nechala část
pozemku oddělit z důvodu umožnění deponie sněhu. Pí M. Plchová se ohradila proti
prodeji pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a odložili tento bod - žádost JUDr. P. N., Polevsko,
na prodej části pozemku p.č. 405/2 trvalý travní porost o výměře 191 m 2
za účelem umístění movité stavby (garáže) na další zasedání
zastupitelstva po zaměření pozemku.
Výsledek hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdržel se 0

11. RESTAURACE NA KŘIŽOVATCE
Zastupitelé projednali podanou výpověď „Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
k podnikání dle § 2302 OZ“ ﬁrmou EXACTOR FINANCE s.r.o., Praha, zastoupená
jednatelem L. B., uzavřenou dne 19. 6. 2020, Výpověď byla podána na vlastní žádost.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili výpověď „Smlouvy o nájmu prostoru
sloužícího k podnikání dle § 2302 OZ“ uzavřenou ﬁrmou EXACTOR
FINANCE s.r.o., , Praha, zastoupená jednatelem L. B., uzavřenou dne 19.
6. 2020. Výpověď je dohodou a to k 30. 4. 2020.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0
Zdržel se 1 (pí Plchová)
Zastupitelé schválili poptávkové řízení na pronájem a provozování
nebytových prostor „ Restaurace Na Křižovatce v majetku obce Polevsko
č.p. 190“. Termín podání žádostí o pronájem je do 23. 4. 2021 do 12,00
hod.
Výsledek hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
12. Pořízení 1. změny územního plánu
Zastupitelé projednali pořízení 1. změny územního plánu.
Návrh usnesení:
Rozhodnutí Zastupitelstva: Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny
č. 1 Územního plánu Polevsko (dále jen „změna“) zkráceným postupem
pořizování změny z vlastního podnětu.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti 2 (pí Plchová, P. Romanovský)
Zdržel se 1 (pí Frantálová)
Obsahem změny je:
1. Změna funkčního využití části pozemku p.č. 688/1 a pozemku p.č. 683/1 v kat.
území Polevsko na plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské.
2. Změna funkčního využití časti pozemku p.č. 688/1 v kat. území Polevsko na
plochu zeleně – soukromé a vyhrazené (zahrady).
3. Změna funkčního využití části pozemku p.č. 648/1 v kat. území Polevsko na
plochu občanské vybavenosti.
4. Změna funkčního využití částí pozemků p.č. 648/1, 887/1, 602/1, 602/2,
617/7, 574/1, 544/21, 875/1, 875/12, 544/28, 495/1, 470/4, 470/3, 544/20
v kat. území Polevsko na plochy smíšené nezastavěného území sportovní –
rozšíření stávajícího lyžařského areálu včetně doprovodné a související
dopravní a technické infrastruktury.
Stanovisko k obsahu změny dle § 55a odst. 2) písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno
SCHKO LH dne 13.05. 2019 pod č.j. SR/0718/LI/2019-2, 17.06.2019 pod č.j.
SR/0718/LI/2019-3, dne 20.12. 2020 pod č.j. SR/0718/LI/2019-5
Stanovisko k obsahu změny dle dle § 55a odst. 2) písm. e) zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno
KÚLK OŽP dne 25.6. 2019 pod zn. KULK 37412/2019, dne 5.3. 2021 pod zn. KULK
10232/2021
Výše uvedená stanoviska jsou zohledněna a tvoří nedílnou část tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce pověřuje pořízením změny č. 1 Územního plánu
Polevsko Městský úřad Nový Bor, úřad územního plánování
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 2 (pí Plchová,
p. Romanovský)
Zastupitelstvo obce schvaluje jako určeného člena zastupitelstva pro
spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č. 1 Územního plánu
Polevsko starostku obce Martinu Rašínovou.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 2
(pí Plchová, p. Romanovský)
13. Různé
p. Petr Staňa – informoval o akci Ukliďme Česko dne 10. 4. 2021
p. Plchová – výběrové řízení na opravu MK, nevěděla o něm, žádá být informována o
dalších VŘ
p. Pl. – jaká jsou jiná pravidla či nařízení ohledně pracovní schůzky zastupitelů
v lednu a 6. 4. 2021
odpověď – pravidla zůstávají stejná, prac. schůzka se konala venku
p. Pl. – ne 6. 4. na chodbě
odpověď – ano, byli otevřené dveře a zastupitelé vybírali židle na sál, nemohli být
venku, když sněžilo - pršelo
pí Frantálová – zda p. M. K. splácí dluh – odpověď – jedna splátka , bude vyzván
p. Petr Staňa – upozornil, že Ing. Vl. nahrává bez souhlasu zastupitelů
p. Vl. – mohu tedy nahrávat
odpověď – žádost o povolení nahrávání se podává před zahájením zasedání
p. Vl. – přišel jsem pozdě
odpověď – budeme hlasovat
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a neschválili nahrávání Ing. V. Vl.
Výsledek hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
p. F. P. – kvůli svahu mi nadávají
- vyvěsil jsem otevřený dopis, ale někdo mi ho sundal
odpověď – je potřeba mít povolení od Obce Polevsko
p. F. P.. – nyní překládám žádost, mohu vyvěsit nový otevřený dopis
odpověď – ano, nyní můžete
pí A.H. – nepořádek dělají hlavně turisti
pí Plchová – psi kálí nejen od sousedů, ale hlavně od turistů
p. J. B. – jak pokračuje jednání s Lesy ČR
odpověď – neustále probíhá jednání s panem Bestou, mezi svátky Lesy ČR rozdávaly
pokuty
pí K. Kr. – proč se prodlužuje sjezdovka – odpověď: tuto otázku jste měla směřovat
na pana P. Sp., pí Frantálová – toto je pouze návrh, pak se teprve budou vyjadřovat
dotčené orgány a občané

pí K. Kr. poděkovala za velikonoční stezky DDM Smetanka a škole v Polevsku
pí Panušková sdělila, že stezku připravily výše uvedené organizace, ale odměny
ﬁnancovala Obec Polevsko.
Ověřovatelé zápisů:
Kontrola zápisu
V Polevsku: 8. 4. 2021
Ing. Rainer Lischka
místostarosta obce

Martina Rašínová
starostka obce

ZÁPIS ZE
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POLEVSKA ,
KONANÉHO DNE 3. KVĚTNA 2021 OD 17,00 HODIN

v Restauraci Na Křižovatce č.p. 190
Přítomni: pí Martina Rašínová, pí Lenka Panušková, p. Stanislav Koutný, pí Anna
Hašková, pí Monika Plchová, p. Petr Staňa, Mgr. Elena Průchová, p. Tomáš
Romanovský, Ing. Rainer Lischka, pí Gabriela Frantálová,
Přítomni občané: viz presenční listina
Program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Restaurace Na křižovatce
4. Zpráva o přezkumu hospodaření obce Polevska za rok 2020
5. Závěrečný účet obce Polevska za rok 2020
6. Účetní závěrku obce Polevska za rok 2020
7. Účetní závěrka ZŠaMŠ Polevsko za rok 2020
8. Zametací stroj ISEKI
9. Rozpočtové opatření č. 2
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr
p. F. Plch a pí M. Plchová požádali o nahrávání.
Ing. Vlad., jeho právník sdělil, že má právo nahrávání.
Starostka není pravda
Ing. Vlad. – jestli může
Zastupitele – ano
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.
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 pí Moniku
Plchovou a pí Lenku Panuškovou, zapisovatelem Martinu Rašínovou a
Mgr. Elenu Průchovou.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
3. Restaurace Na křižovatce
Zastupitele na minulém zasedání zastupitelstva schválili poptávkové řízení na
pronájem a provozování nebytových prostor „ Restaurace a penzionu Na Křižovatce
v Polevsku „ byl stanoven do 23. 4. 2021 do 12,00 hod..
Nabídku podal pan F.H., Nový Bor. Pro informaci nabídku podal i v roce 2020,
bohužel nebyla hodnocena, nepředložil čestné prohlášení. Obsah nabídky – rodinné
vedení, nabízená výše nájemného – v poptávkovém řízení obec vypsala 15 000,-Kč,
pan F. H. nabídl 20 000,- Kč/měsíčně, délka praxe podmínka min. 5 let , pan F. H.
má praxi od roku 2004 do současnosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili pronájem „Restaurace a penzionu Na
Křižovatce p. F. H., Nový Bor. Nájemné po dobu uzavření restaurace dle
nařízení vlády – nájemné ve výši 1,- Kč, po otevření restaurací bude
nájemné tři měsíce ve výši 5 000,- Kč a po třech měsících 20 000,-Kč –
25 000,-Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 1 (M. Plchová)
4. Zpráva o přezkumu hospodaření obce Polevska za rok 2020
Zastupitelé projednali Zprávu o přezkumu hospodaření obce Polevska, se závěrem:
při přezkoumání hospodaření obce Polevsko za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č.
420/2004 Sb., Byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10, odst. 3
pism. c) zákona d.420/2004 Sb., a to: obec ve svém účetnictví opomenula na konci
roku proúčtovat závazek na účtu 349 vůči své PO ve výši 55 000,- Kč, neboť doufala,
že tento závazek bude koncem roku proplacen.
Závazek byl připsán na účet své PO v březnu 2021, účet 349 je vyrovnán
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Polevska na svém veřejném zasedání dne 3. 5. 2021
projednalo, schválilo Zprávu o přijatých opatření a přijalo následné
opatření - Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
takto: Bod A II: obec ve svém účetnictví opomenula na konci roku
proúčtovat závazek na účtu 349 vůči své PO ve výši 55 000,- Kč, neboť
doufala, že tento závazek bude koncem roku proplacen.
Závazek byl připsán na účet své PO v březnu 2021, účet 349 je vyrovnán.
Návrh hlasování Pro 6
Proti 0
Zdržel se 1 (M. Plchová)
5. Závěrečný účet obce Polevska za rok 2020
Zastupitele projednali „Závěrečný účet obce Polevska za rok 2020“
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili Závěrečný účet obce Polevska za rok
2020“.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 1 (M. Plchová)

6. Účetní závěrka obce Polevska 2020
Zastupitele projednali „Účetní závěrku obce Polevska za rok 2020“
Návrh usnesení:
Zastupitele projednali a schválili „Účetní závěrku obce Polevska za rok
2020“
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 1 (M. Plchová)
7. Účetní závěrka a hospodářský výsledek ZŠaMŠ Polevska r. 2020
Zastupitelé projednali účetní závěrku ZŠaMŠ Polevsko za rok 2020. Hospodářský
výsledek skončil ve výši 0,00 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili účetní závěrku ZŠaMŠ za rok 2020.
Hospodářský výsledek skončil ve výši 0,00 Kč .
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 1 (M. Plchová)
8. Zametací stroj ISEKI
Zametací stroj ISEKI :
- Hlavní důvod – roční servis, garanční prohlídky 50 000,- Kč/rok, cca obec
již zaplatila 250 000,- Kč ,
- Není koncipován do kopců, je sestaven pro rovné terény
- Kolečka k zametacímu zařízení jedno za 10 000,-Kč/ jednou za dva roky
měníme tj 30 000,- Kč
- Servis sklápění – nefunkční elektromagnet – obec uhradila 70 000,-Kč, ale
nefunguje, korba se zvedne, a nejde dolů, pouze pomalu…, obec několikrát
urgovala opravu…..
- Radlice – zametací zařízení se samo zvedne a pomalu klesá a vytlačí celý stroj
na horu………
- Všechny díly jsou pouze z Německa, ale nejsou k sehnání
Nákup multikáry (za ﬁn. prostředky, které obdržíme z prodeje ISEKI) včetně
zametacího zařízení a přední radlice – levnější a dostupnější servis, celkově levnější provoz
Univerzální nosič / Kolový traktor ISEKI ICT 50 se sklopnou korbou, výkon 50 hp, r.v. 2014,
najeto 1000 motohodin. Výbava: 2-místná kabina, klimatizace, topení, pojezd 4x4, natáčivá
přední+zadní náprava, hydraulická ramena vpředu + vzadu, čelní hnací hřídel, celoroční
příslušenství- sněhová radlice 2m, válcový sypač inertu 300 litrů, univerzální přední zametač
se sběrem nečistot se skrápěním, nesená nádrž 800 litrů s tlakovým mytím, přední kropící
lišta, hadice 20m + pistole.

Servis prováděn v autorizovaném servisu. Poslední servis únor 2021, STK do 06/2023.
Cena: 690.000,- Kč – cena je od ﬁrmy Eurogreen, která nám ISEKI prodala.

Obec dnes obdržela žádost na prodej ISEKI od p. Radka Háněla, AGRO
LÍPA s.r.o, Lípa 159 , nabízí částku 490 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitele projednala a schválili záměr prodeje ISEKI včetně
příslušenství tj. sněhová radlice, válcový sypač, univerzální přední
zametač se sběrem za částku 500 000,- KČ – 690 000,- KČ – NEJVYŠŠÍ
NABÍDCE.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

9. Rozpočtové opatření č. 2
Zastupitele projednali rozpočtové opatření č. 2 – jedná se o dotaci ze SR ve výši
19 451, 50Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitele projednali a odložili rozpočtové opatření č. 2 – příjmy
19 451,50Kč, změna stavu
- 19 451,50Kč na příští zasedání
zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
10. Různé
pí M. Plchová – p. Kacafírek – zda splácí uznání dluhu – zadřený motor ISEKI
Odpověď – ano
p. P. Staňa – poděkoval za účast na akci „Ukliďme Česko“, sebrala se odpad tuna a
čtvrt, 27 pneumatik a jedno rozložené auto
Mgr. Elena Průchová – dotaz, kdy začne rekonstrukce školy – rozšíření WC a
vybavení školní kuchyně
Odpověď – o letních prázdninách
p.Z.K.-proč na Velikonoce nebyl uklizený hřbitov?
Starostka-byl uklizený
Z.K.-asi jsme každý koukal někam jinam, nahoře to nebylo uklizeno Starostka-ještě v
pátek byly odvezeny kontejnery S.Koutný-pane Korvas, co myslíte tím -uklizený
hřbitov?
Z.K.- větve na hromadách...
proč v létě nesekají se sběrným košem? Z těch strunovek je tráva všude
p.Z.K.- proč v zimě neudržujete chodník? V zimě je nejvíc potřeba.
Zaměstnanci jezdí sem a tam, chodník není tak dlouhý... to nemůžou vzít lopaty?
P.Staňa-přetahovali bychom se s údržbou silnic, nebo to házeli lidem na zahrady.
Uvažujeme o pořízení frézy
p.Z.K -proč jste zrušili koupaliště?
Odpověď-nezrušili, lidé se tam koupají
p.Z.K.- utíká tam voda
p.S.Koutný.- řešíme reklamaci opravy...
p.Z.K- ať starostka pošle hygienu do krámu, mají tam prošlé věci a smrdí to tam. Jde
o lidi co tam musí nakupovat
Z.K.-je to váš krám-obce
starostka na Z.K.-máte ještě nějaké dotazy?
Z.K.- zatím ne, mě něco napadne, stejně je v zápisech co se vám hodí, moje jméno
není zamazané jako ostatní, ale mě to nevadí, já co řeknu, za tím si stojím

13. Různé
p. Petr Staňa – informoval o akci Ukliďme Česko dne 10. 4. 2021
p. Plchová – výběrové řízení na opravu MK, nevěděla o něm, žádá být informována o
dalších VŘ
p. Pl. – jaká jsou jiná pravidla či nařízení ohledně pracovní schůzky zastupitelů
v lednu a 6. 4. 2021
odpověď – pravidla zůstávají stejná, prac. schůzka se konala venku
p. Pl. – ne 6. 4. na chodbě
odpověď – ano, byli otevřené dveře a zastupitelé vybírali židle na sál, nemohli být
venku, když sněžilo - pršelo
pí Frantálová – zda p. M. K. splácí dluh – odpověď – jedna splátka , bude vyzván
p. Petr Staňa – upozornil, že Ing. Vl. nahrává bez souhlasu zastupitelů
p. Vl. – mohu tedy nahrávat
odpověď – žádost o povolení nahrávání se podává před zahájením zasedání
p. Vl. – přišel jsem pozdě
odpověď – budeme hlasovat
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a neschválili nahrávání Ing. V. Vl.
Výsledek hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
p. F. P. – kvůli svahu mi nadávají
- vyvěsil jsem otevřený dopis, ale někdo mi ho sundal
odpověď – je potřeba mít povolení od Obce Polevsko
p. F. P.. – nyní překládám žádost, mohu vyvěsit nový otevřený dopis
odpověď – ano, nyní můžete
pí A.H. – nepořádek dělají hlavně turisti
pí Plchová – psi kálí nejen od sousedů, ale hlavně od turistů
p. J. B. – jak pokračuje jednání s Lesy ČR
odpověď – neustále probíhá jednání s panem Bestou, mezi svátky Lesy ČR rozdávaly
pokuty
pí K. Kr. – proč se prodlužuje sjezdovka – odpověď: tuto otázku jste měla směřovat
na pana P. Sp., pí Frantálová – toto je pouze návrh, pak se teprve budou vyjadřovat
dotčené orgány a občané
pí K. Kr. poděkovala za velikonoční stezky DDM Smetanka a škole v Polevsku
pí Panušková sdělila, že stezku připravily výše uvedené organizace, ale odměny
ﬁnancovala Obec Polevsko.
Ověřovatelé zápisů:
Kontrola zápisu
V Polevsku: 8. 4. 2021
Ing. Rainer Lischka
místostarosta obce

Martina Rašínová
starostka obce

ZÁPIS ZE
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POLEVSKA,
KONANÉHO DNE 14. ČERVNA 2021 OD 17,00 HODIN

v Restauraci Na Křižovatce č.p. 190
Přítomni: pí Martina Rašínová, pí Lenka Panušková, p. Stanislav Koutný, pí Anna
Hašková, p. Petr Staňa, Mgr. Elena Průchová, Ing. Rainer Lischka, pí Gabriela
Frantálová,
Omluveni: pí Monika Plchová, Tomáš Romanovský
Přítomni občané: viz presenční listina
Program:
1.
Zahájení
2.
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.
Kontrola úkolů
4.
Krátkodobé úvěry na předﬁnancování dotací
5.
Dodatek ke smlouvě s AVE CZ s.r.o.
6.
Výběrové řízení – Obnova dětských hřišť v obci Polevsko,
Obnova víceúčelového sportovního hřiště při ZŠ v obci Polevsko
7.
Záměr prodeje pozemku p. č. 405/2 v k. ú. Polevsko – manželé L. a P. N. a
nová žádost od Ing. M. Č.
8.
Rozpočtové opatření č. 2
9.
Žádost TK BORÁČEK
10.
Dodatek k smlouvě o úvěru č. 0431134449 s ČS „Letět se včelami k sousedům „
č. 100318037
11.
Různé
12.
Diskuse
13.
Závěr
Ing. Vlad. požádal o svolení k nahrávání. Povoleno.

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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
2. Volba zapisovatelů a ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení:
astupitelstvo obce Polevsko určuje ověřovateli zápisu pí Annu Haškovou
a pí Gabrielu Frantálová, zapisovatelem Martinu Rašínovou a Mgr.
Elenu Průchovou.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
3) Kontrola úkolů
SVS
Zastupitelé v březnu na zastupitelstvu projednali žádost o zvýšení kapacity
vodovodního řádu v obci, žádost podal p. P. M., Nový Bor.
V dubnu nám bylo sděleno od SVS, že probíhají jednání s majiteli pozemků, které SVS
vytipovala na realizaci nového vrtu.
Dle informace tento týden SVS a SčVK hledá náhradní umístění vrtu, jsou vytypované
lokality a stále se dolaďuje ze strany SVS.
Na minulém zasedání požádal p. J. Sp. vyřešení situace před jeho domem, ohledně
rychlé jízdy řidičů a poškozování jeho plotu.
Dne. 1. 6. se uskutečnila schůzka s p. J. Spr. a p. D. Sa., bylo navrženo: svolat jednání
s Policii ČR , dopravní inspektorát Česká Lípa, aby navrhli řešení.
Na minulém zasedání podal pan Z.K. stížnost na prošlé zboží v místním obchodě a
chtěl, abychom tam poslali kontrolu. Situaci řešil osobně pan Koutný se synem
nájemce Koloniálu Ahoj.
4. Krátkodobé úvěry na předfinancování dotací
Zastupitelé projednali schválení krátkodobých úvěrů na předﬁnancování akcí ze SZIF
(Státní zemědělský intervenční fond H. Králové) :
- Vybavení a stavební úpravy kulturního sálu Polevsko – nová podlaha –
parkety, výmalba, vybavení – stoly, židle a vybavení baru. Celkové náklady
1 406 733,- Kč, dotace 1 063 733,- Kč.
- Stavební úpravy ZŠaMŠ Polevsko vč. vybavení stravovacího zařízení. Celkové
náklady 1 510 768,- Kč, dotace 1 208 613,- Kč.
Nabídky předložili:
Česká spořitelna a.s. Liberec - Ohledně nového požadovaného úvěru na
předfinancování 2 dotačních projektů ve výši 2.272.399 Kč.
ČS, a.s. Liberec nabízí podmínky:
úroková sazba: 1M Pribor + 1 % p.a., celkem 1,31 % p.a.
Vedení úvěrového účtu 300 Kč měsíčně.

Nabídky předložili:
Česká spořitelna a.s. Liberec - Ohledně nového požadovaného úvěru na
předfinancování 2 dotačních projektů ve výši 2.272.399 Kč.
ČS, a.s. Liberec nabízí podmínky:
úroková sazba: 1M Pribor + 1 % p.a., celkem 1,31 % p.a.
Vedení úvěrového účtu 300 Kč měsíčně.
čerpání do 31.12.2021, splacení do 31.12.2022
Komerční banka a.s. Liberec

Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili úvěr na předﬁnancování dvou projektů
ve výši 2 272 399,- Kč s Komerční bankou, a.s. Liberec, zároveň pověřili
starostku k podpisu smlouvy o úvěru .
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0
Zdržel se 0
5. Dodatek ke smlouvě s AVE CZ s.r.o.
Zastupitelé projednali předložený Dodatek ke smlouvě s AVE CZ s.r.o. Praha – jedná
se opět o navýšení cen na rok od 1. 6. 2021, poplatek na obyvatele se zvýšil na 834,Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili Dodatek ke smlouvě s AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. Praha.
Návrh hlasování Pro 7
Proti 0
Zdržela se 1 (G. Frantálová)
6. Výběrové řízení – Obnova dětských hřišť v obci Polevsko,
Obnova víceúčelového sportovního hřiště při ZŠ v obci Polevsko
Obec vypsala výběrové řízení dne 19. 5. 2021 na „Obnovu dětských hřišť v obci
Polevsko“.
Projekt předpokládá dodávku a instalaci široké škály herních a sportovních prvků
včetně příslušného mobiliáře, které posílí společenské využití centrální části obce
místními obyvateli i návštěvníky obce. Projektované rekreačně-sportovní zázemí je
rozděleno do dvou lokalit. V lokalitě „U zastávky“ bude instalován herní prvek "Věž".
V lokalitě „U nádrže“ pak bude vybudována workoutová sestava a samostatné
oplocené dětské herní hřiště včetně mobiliáře. Dotace 914 616,- Kč.

Nabídku předložili:
Cenová nabídka bez DPH (váha 100%) :
Název uchazeče
JB Estate s.r.o.
Provodín 76
471 67 Provodín
DT Hnilica s.r.o.
Maxičky 39
405 02 Děčín
MEGA a.s.
Drahobejlova 1452/54,
190 00 Praha 9

Cenová nabídka bez S DPH
DPH
1 132 916,95 Kč
936.295,-Kč
1 159 506,7 Kč
958.270,-Kč
915.974,80 Kč

1 108 329,51 Kč

Dne 2. 6. 2021 v 16,30 h. proběhlo otevírání obálek za účasti ﬁnančního výboru, který
vyhodnotil nejlevnější nabídku a to:
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili uzavření Smlouvy o dílo s ﬁrmou MEGA
a.s., Drahobejlova 1452/54, Praha 9, na akci „Obnova dětských hřišť
v obci Polevsko“ a zároveň pověřili starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0
Zdržel se 0
Současně obec vypsala výběrové řízení dne 19. 5. 2021 na „Obnovu víceúčelového
sportovního hřiště při ZŠ v obci Polevsko“.
Cílem projektu je kompletní rekonstrukce školního hřiště, která spočívá v odstranění
dožilého umělého povrchu, výměně degradovaných betonových obrub, opravě
podkladních konstrukčních vrstev, pokládce nového umělého trávníku a výměně
plotových výplní. Rekonstrukce umělého povrchu a jeho nahrazení 15 mm vrstvou
umělého trávníku zvýší bezpečnost sportoviště a současně umožní plnění školního
vzdělávacího plánu po většinu roku. Nový povrch dětem rozšíří portfolio
provozovatelných sportů - projekt počítá s lajnováním pro fotbal, basketbal, nohejbal,
tenis a volejbal. Dotace 1 596 770,- Kč.
Cenová nabídka bez DPH (váha 100%) :
Název uchazeče
JB Estate s.r.o.
Provodín 76
471 67 Provodín
DT Hnilica s.r.o.
Maxičky 39
405 02 Děčín
MEGA a.s.
Drahobejlova 1452/54,
190 00 Praha 9

Cenová nabídka bez S DPH
DPH
1 606 120,35 Kč
1 943 405,62 Kč
1 667 196,37 Kč

2 017 307,61 Kč

1 629 848.81 Kč

1 972 117,06 Kč

Dne 2. 6. 2021 v 16,30 h. proběhlo otevírání obálek za účasti ﬁnančního výboru, který
vyhodnotil nejlevnější nabídku a to:
Obec Polevsko žádala dotaci na MMR, podala tři dotace a dvě obec
obdržela z celkových podaných dotací od 3 645 obcí z republiky.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili uzavření Smlouvy o dílo s ﬁrmou JB
Estate s.r.o., Provodín, na akci „Obnova víceúčelového sportovního hřiště
v obci Polevsko“ a zároveň pověřili starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0
Zdržel se 0
7. Záměr prodeje pozemku p.č. 405/2 na žádost manželů L. a P. N.
Zastupitelé na zastupitelstvu 7. 4. 2021 odložili - žádost JUDr. P. N., Polevsko, na
prodej části pozemku p.č. 405/2 trvalý travní porost o výměře 191 m2 za účelem
umístění movité stavby (garáže) na další zasedání zastupitelstva po zaměření
pozemku. Současně obec obdržela 24. 5. 2021 od sousedního majitele pozemku Ing.
M. Č. také žádost o odkup pozemku p.č. 405/2. Dne 1. 6. 2021 v 14,00 hod. se
uskutečnilo zaměření pozemku za účasti majitelů sousedních pozemků, zástupce
Krajské správy silnic Libereckého kraje a některých zastupitelů. Při zaměření se
zjistila skutečnost: část obecního pozemku p.č. 405/2 zasahuje do silnice
III.26318, místní komunikace – v blízkosti silnice III/26318 ve skutečnosti vede
po soukromém pozemku p.č. 393/5. To znamená, v případě prodeje pozemku
p.č. 405/2 by mohlo dojít ke skutečnosti, že by obec neměla možnost
napojení z MK na silnici III/26318, dále v případě prodeje, ať jen části p.č.
405/2 – by se oddělil malý část pozemku, část si chce nechat obec na možnost
odklizení sněhu, zbylý pozemek by byl tak malý, že náklady na zaměření a nový
GP by přesahoval příjmy z prodeje malé části pozemku. Současně bude
vyzván Ing.. M. Čipera k zaplacení nájmu od doby, kdy darovali obci tento
pozemek jeho rodiče, který v současné době neoprávněné užívá.
Ing. M.Č. – sdělil, jakým způsobem bývalý starosta p. Jirsák navrhl směnu
pozemku, že neměl tušení, že pozemek užívá neoprávněně. Dále vyslovil obavy
z parkovací plochy, která tam vznikne a přislíbil zaplatit nájem zpětně i posunout
plot. Také by chtěl zbývající část odkoupit, protože o pozemek má zájem.
p. Staňa sdělil, že v obci je více pozemků, kde podle zaměření a digitalizace jsou
oplocena neoprávněně a obec bude tuto situaci průběžně řešit.
sl. P. J. – když o tom nevěděl, proč by to měl doplatit
p. Staňa – směna proběhla za bývalého starosty, kdy obec ve směně obdržela 191 m2
a Čiperovi přes 300 m2, takhle se hospodařilo.
pí D. H. – on o tom nevěděl
p. Staňa – neuměl počítat do 300?

Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a neschválili záměr prodeje pozemku p.č. 405/2
trvalý travní porost o celkové výměře 191 m2 v k. ú. Polevsko.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0
Zdržel se 0
8. Rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 2 – příjmy 596 075,50 Kč, výdaje
489 464,61 Kč, změna stavu - 54 961,78 Kč, splátka traktůrku - 51 649,11 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 2 – příjmy
596 075,50 Kč, výdaje 489 464,61 Kč, změna stavu - 54 961,78 Kč, splátka
traktůrku - 51 649,11 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0
Zdržel se 0
9. Žádost TK Boráček
Zastupitelé projednali žádost TK Boráček pronájmu sálu v objektu č.p. 190 na jejich
tréningy a to:
Úterý – hradili by nájem a v zimním období budou hradit vytápění sálu
Čtvrtek - bez nájmu, kompenzace vedení tanečních pro dospělé, v zimním období –
budou hradit náklady na topení.
Návrh usnesení:
Zastupitelé schválili pronájem sálu v KD Polevsko na jeden rok TK
Boráček na jejich tréningy a to: Úterý – hradili by nájem a v zimním
období budou hradit topení. Čtvrtek - bez nájmu, kompenzace vedení
tanečních pro dospělé, v zimním období budou hradit náklady na topení.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
10. Dodatek k smlouvě o úvěru č. 0431134449 s ČS „Letět se včelami
k sousedům „ č. 100318037
vysvětlení:
Díky ponížení projektových nákladů a nedočerpání úvěru bude ekvivalentně ponížena
i celková obdržená dotace. Nyní již je na splátku úvěru použito 3,6 mil. Kč a tedy
zbývá z dotace do 30.6.2021 doplatit 282.184,41 Kč. Výše pravidelných měsíčních
splátek vlastního podílu obce na projektu (41.667 Kč) se nemění.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje dodatek ke smlouvě o úvěru č. 0431134449 s ČS, a.s. Liberec
uzavřené dne 4. 10. 2018. Dodatkem se upravuje výše splátky provedené z
obdržené dotace z původní výše 4.300.000 Kč splatné ke dni 30.6.2021
na novou výši 3.882.184,41 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
11. Různé
Starostka podala informaci, že zametací stroj ISEKI byl prodán AGRO LÍPA s.r.o.,
LÍPA, zastoupená V. D. za 500 001,-Kč a odvezen 9. 6. 2021.
Zastupitelé schvalují do této částky nákup multicar dle nabídek, které budou
zastupitelé konzultovat se zaměstnanci obce tj. p.P. Viktora a p. M. Kepák

Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili nákup multicar s příslušenstvím dle
předložených nabídek do 500 000,-Kč, které budou zastupitelé
konzultovat se zaměstnanci obce tj. p.P. Viktora a p. M. Kepák
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
p. J. B. – zda se může používat rozhlas a dávat občanům na vědomí důležité
informace, např. o rozšíření nákazy COVID-19.
- odpověď – TV Nova zde vzbudila paniku svou reportáží, která byla upravena tak,
aby se z toto stala senzace (nová mutace apod.) Celá mediální kauza byla nafouknuta
do nadměrných rozměrů s účelem vyvolat strach a obavy u lidí. To je princip medií,
který jsme nechtěli podporovat.
- starostka odpovídala občanům na tel. dotazy
V Polevsku: 16. 6. 2021
Ing. Rainer Lischka
místostarosta obce

Martina Rašínová
starostka obce

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

ODPADY
Nový zákon o odpadech jsme zmiňovali v posledním vydání . Podle zákona původce
odpadů (obec) se musí rozhodnout, jaký způsob platby pro rok 2022 zvolí. Obec bude
moci zavést pouze jeden z těchto místních poplatků:
1. Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
o vychází z principu stávajícího místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
o poplatníkem bude (obdobně jako u stávajícího místního poplatku za provoz systému ….):
fyzická osoba přihlášená v obci

vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce
o tento poplatek je poplatkem za samotnou existenci systému nakládání s komunálním
odpadem v obci, vychází z principu, že z obecního systému odpadového hospodářství má
prospěch každá osoba, která je přihlášena v obci nebo vlastní na území obce byt, rodinný
dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba
o výše poplatku bude moci činit nejvýše 1.200,-Kč/rok
o zákonem bude stanoveno osvobození od poplatku pro některé skupiny poplatníků
(obdobně jako u stávajícího místního poplatku za provoz systému + nově bude osvobozen
i ten poplatník, který bude poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z
nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště – bydliště není trvalý pobyt,
bydliště je místo, kde se člověk skutečně zdržuje a předloží k žádosti o osvobození
příslušný doklad)
2. Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
o základem poplatku bude:
hmotnost odpadu odloženého z nemovité věci v kilogramech připadajícího na
poplatníka, nebo
objem odpadu odloženého z nemovité věci v litrech připadajícího na poplatníka,
nebo
kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad v litrech
připadající na poplatníka.
Obec bude moci zvolit pouze jeden z těchto základů poplatku (nelze směšovat)
K tomu, aby mohla obec zavést poplatek odvozovaný od hmotnosti odpadu nebo od
objemu odpadu, bude muset disponovat prostředky, které umožní množství odpadu
(hmotnost nebo objem) prokazatelně změřit, předpokladem je, že obec bude schopná
zjistit hmotnost či objem odloženého odpadu a přiřadit je ke konkrétní nemovitosti.
Tuto skutečnost uvádí i důvodová zpráva k zákonu; jak však těmito prostředky
„disponovat“, když půjde o záležitosti, které musí zajišťovat svozové společnosti, to nikdo
neví.
Zahájili jsme jednání se svozovými ﬁrmami, jakým způsobem dokáží tento požadavek
splnit. Druhý způsob platby a to podle skutečně odvozeného a zváženého odpadu by byl
samozřejmě nejlepší a nejspravedlivější. Tak uvidíme, jak se budou jednání vyvíjet.

PLASTY
Hrozí kolaps celého systému třídění plastů v obcích. Podle nového zákona, který je
platný od 1.1. 2021 se ptá řada měst a obcí, co bude dělat s vytříděnými plasty. Na
třídících linkách se v současné době podle nové odpadové legislativy neuplatní jiné
plasty než PET lahve, tvrdé obaly na drogistické zboží a fólie. Ostatní plasty zvané
plastové výměty již třídící linky nevezmou. Nedají se podle nového zákona ani
odvézt na skládku. Nelze občanům říkat, aby teď třídili např. jen PET lahve a za
měsíc zase jen kelímky od jogurtu. Zástupci Svazu měst a obcí jednají se všemi
zainteresovanými stranami, kterými jsou ministerstvo životního prostředí, EKOKOM, Česká asociací obalového hospodářství. Dlouhodobým neřešením této situace
hrozí demotivace pro třídění, což nelze připustit, protože Česká republika má zajistit
vyšší třídění a materiálové využití odpadů. Ministerstvo životního prostředí by si už
mělo dát dohromady jedna a jedna a přijet se podívat do reálu.

VENČENÍ PSÍCH MAZLÍČKŮ
A máme tady opět obligátní téma. Venčení našich psích mazlíčků. Dovolujeme si
upozornit, že jejich venčení je upraveno vyhláškou obce o znečišťování veřejného
prostranství. Ne, jen jeho. Je prostě sobecké, když necháme svého pejska, aby vykonal
svou potřebu před domem někoho jiného. Bylo by potřeba si uvědomit, že tím
omezujeme život ostatních. Nikdo není zvědavý na to, když má před svým domem
hromadu exkrementů, do kterých pak šlápne nebo je rozjede autem. Buďme
ohleduplní k ostatním a po svých psech si uklízejme. Děkujeme!

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.
Děkuje OBEC POLEVSKO!

2021 PŘEHLED
PODANÝCH DOTACÍ
č.

název akce

kdy podáno

celkové náklady

vlastní podíl

dotace

výsledek

1

MMR Podpora obnovy a rozvoje
venkova „Víceúčelového sportov.
hřiště v obci Polevsko“ (TK)

12/2020

1 995 963,-

399 193,-

1 596 770,-

vyhověno

2

MMR Podpora obnovy a rozvoje
venkova „ Obnova dětských hřišť v obci
Polevsko“ (herní prvky náves + za
Restaurací“

12/2020

1 443 270,-

228 654,-

914 616,-

vyhověno

3

MMR Podpora obnovy a rozvoje
venkova „ Oprava komunikace
Polevsko“ (Jedličná III. etapa)

12/2020

1 642 783,-

328 558,-

1 314 225,-

zamítnuto

4

Operační program životního prostředí
„Revitalizace zeleně v obci
Polevsko“

1/2020

656 576,96

334 428,55.

322 148.41

Vyhověno

5

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)
MZE: Článek 20 PRV písmeno b)
Mateřské a základní školy

odmítnuto
5/2020

1 406 733,celkem
Stavební
práce:
735 822
vč. DPH

281 347,80 %
1 125 386 Kč
dotace
z celkové
částky
způsobilých
nákladů pro
projekt

Kč

Gastrovybavení:

255 911
vč. DPH

Vyhověno a
již
realizováno

Kč

Vybavení
ostatní:
415 000 Kč
vč. DPH
5/2020

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

1 510 768,Kč vč. DPH

302 155,-

Stavební
úpravy:
839 561 Kč

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

1 208 613,-

80 %

Vyhověno –
z důvodu
navýšení
stavebních
cen
bude
dotace
rozdělena na
dvě etapy

Gastrovybavení:

671 207 Kč

Název projektu: Stavební úpravy ZŠ
a MŠ Polevsko vč. vybavení
stravovacího zařízení
7

Výstavba chodníku podél silnice III
26320 (z Kytlic do N. Boru) – I. etapa

12/2020

12 345 326,7

2 997 022,73

9 348 304,-

není
rozhodnuto

V měsíci dubnu významné životní jubileu oslavili:
Jirsák Petr 70 let
V měsíci červnu významné životní jubileu oslaví:
Stieranka Josef 75 let
V měsíci srpnu významné životní jubileu oslaví:
Korvas Zdeněk 70 let
V měsíci září významné životní jubileu oslaví:
Ryšavý Manfred 80 let
V měsíci říjnu významné životní jubileu oslaví:
Pavlíček Stanislav 65 let
Kacafírková Hana 60 let
V měsíci listopad významné životní jubileu oslaví:
Jirsáková Alena 75 let
Romanovská Svatava 75 let
Samek Jaroslav 75 let
Mrkvičková Věra 70 let

Srdečně blahopřejeme

PROJEKT ERASMUS+ HLEDÁNÍ ZAPOMENUTÝCH MÍST
2019 – 2021
Děti ze Základní školy Polevsko jsou velmi podnikavé, nápadité a tvořivé.
Nejspíš je ani nepřekvapil nápad paní učitelek, když vymyslely a připravily
mezinárodní projekt se školami z Litvy a Lotyšska. Prostředí malebné obce Polevsko
je bohaté nejen na přírodní krásy, ale také na zajímavou historii. A to bylo hlavním
podnětem k tomu, abychom se dali všichni do pátrání a hledání míst, které známe už
jen z fotograﬁí, kronik a vyprávění pamětníků.

Když jsme s nadšením projekt odstartovali v roce 2019, ještě jsme netušili, co
všechno nás na cestě za pátráním čeká. Největší zklamání asi bylo to, že i díky
špatnému průběhu nemoci COVID u nás i v ostatních zemích, jsme nemohli
vycestovat do našich partnerských škol a vše se tedy odehrávalo pouze jen virtuálně a
možná i jen v našich hlavách. Bohužel i děti, které projekt začaly, jej nestihly ani
dokončit, protože jako nejstarší přecházely na další stupeň. A tak když všechny
starosti spojené s pandemií opadly, mohli jsme se s kamarády a paní učitelkami do
projektu opět ponořit a s chutí zase pátrat a zaznamenávat.
Nejprve jsme s partnerskými školami z Litvy a Lotyšska v prosinci 2020
dokončili a vydali krásný kalendář zmizelých míst na rok 2021. V květnu a v červnu
2021 začalo opravdu velké pátrání, setkávání a zaznamenávání informací. Není divu,
že nás čekalo opravdu hodně práce, vždyť jsme chtěli nejen poznávat, ale také sdílet
svoje poznatky s ostatními. A jak jinak to spojit, než třeba vymyslet a připravit
zábavný quest či zajímavý časopis?
Během posledního školního měsíce června 2021 jsme zažili dost poutavých
setkání, poznali hodně pozoruhodných míst, společně obnovili již zapomenuté a
méně známé místo, připravovali časopis a také již zmíněný quest neboli stopovanou.
Nejvíce nám v paměti asi zůstane krásné a přátelské vyprávění polevské
pamětnice paní Marie Chlumské, která ochotně nejen povídala o svém dětství a o
místech, která už v obci Polevsko ani nejsou, ale také s chutí odpovídala na všetečné
otázky, které si pro ni děti připravily v rámci projektu i otázky, které opravdu leckdy
nezapřely dětskou zvídavost a fantazii.
A co teprve procházky po okolí, pátrání a objevování. Za zmínku určitě stojí
obnovení a s tím i spojená rekonstrukce malého rybníčku Nebesáku a umístění
nádherných laviček pro pocestné v blízkosti křížku. To vše za pomoci všech správných
lidí nejen z Polevska. Dalším zajímavým místem pro naše zastavení byla dnes již
zbořená Poustevna. Nesmíme zapomenout ani na setkání s místem Wachstein, kde se
před jeho vyhořením lidé bavili nejen tancovačkami, ale také i sportovními akcemi.
Všechny nás zaujala i zpráva o tom, že se ještě v roce 1938 v Polevsku konaly závody
ve skoku na lyžích. A právě proto jsme neváhali vystoupat do kopce a zdokumentovat
místo, které už dnes zdaleka nepřipomíná skokanský můstek. Svědkem událostí jsou
už dnes jen dochované fotografie.
Je opravdu moc věcí, které se nám podařilo společně prozkoumat a dozvědět se
něco víc o místě, ve kterém navštěvujeme školu. Čeká nás ještě spousta práce, než
celý projekt dokončíme a vlastně i všem představíme. Ale už teď se těšíme na
výsledky. Tak nám držte palce, ať se nám to podaří.

Žáci a učitelé ZŠ Polevsko
Autor: Mgr. Dagmar Kučerová

PŘEJI VÁM KRÁSNÉ LÉTO, POHODU, KLID,
ODPOČINEK, RELAX. DĚTEM HEZKÉ PRÁZDNINY
PLNÉ ZÁŽITKŮ A UŽÍVEJTE KAŽDÉHO DNE…“

Martina Rašínová
starostka
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