
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska, 

konaného dne 24. října  2012 od 18,00 hodin v zasedací místnosti v přízemí  
 
Zastupitelstvo obce Polevska 
71. schvaluje  
program zasedání zastupitelstva obce. 
Hlasování:      6 pro                0 proti                   0      zdržel     
 
72. schvaluje 
rozpočtovou změnu č. 3 ve výši 24 800,- Kč. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
příchod p. Zimla 
 
73. schvaluje 
„Dodatek č. 9 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu s firmou AVE CZ 
odpadové hospodářství“ na rok 2013. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
74. schvaluje 
„OZV č. 3/2012 o místním poplatku“ -  roční poplatek za svoz TKO na rok 2013 ve výši 
600, - Kč na obyvatele a rekreační objekt. Zbylé náklady (velkoobjemné kontejnery + tříděný 
odpad) obec uhradí z rozpočtu obce. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   1 zdržel  (Ing. T. Socha) 
 
75. pověřilo 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění (zákon 
o obcích) deleguje na mimořádnou valnou hromadu Severočeské společnosti a.s. konanou dne  
15. 11. 2012 p. Jiřího Voseckého, narozeného dne 9. 7. 1951, bytem  Okrouhlá 68. 
Delegovaný  je oprávněn na této valné hromadě jménem obce Polevsko vykonávat všechna 
akcionářská práva. Delegování platí pouze pro uvedenou jednu valnou hromadu. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
76. schvaluje  
ukončení nájmu dohodou s p. V. Šlamborem k 31. 10. 2012 v obecní ubytovně č.p. 163.  Panu 
Šlamborovi bude proplaceno 50 % požadované částky (kuchyňské linky, 2 990,- Kč, dřez 
nerez 2 731,- Kč a sprchové soupravy 599,- Kč  - celkem 6 320,- Kč). 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
77. schvaluje 
prodej obecní garsoniéry v č.p. 163 paní Jitce Doutnáčové za cenu 330 000,-Kč. Zároveň 
pověřili starostku k podpisu Kupní smlouvy. Záměr prodeje byl vyvěšen od 13. 6. 2012 do 
24. 10. 2012. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
78. schvaluje 
nákup mikulášských balíčků na mikulášskou besídku dne 1. 12. 2012, včetně programu. Dále 
schválili uhrazení vystoupení Divadelního spolku Havlíček ze Zákup za vystoupení živého 
betléma dne 4. 12. 2012 v rámci lampionového průvodu. 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
 



79. schvaluje 
vyřazení boileru z OÚ a dětských prolézaček za Restaurací na křižovatce  z účtu 022 - 
samostatné movité věci  částka 48 838,- Kč . Nákup nového boileru do částky 3 500,-Kč. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
 
 
V Polevsku  25. 10. 2012 
 
 
 
 
 
      
                    Jaroslav Hájek                                                                        Martina Rašínová 
        místostarosta obce Polevsko                                                         starostka obce Polevsko 
 


