
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska, 

konaného dne 12. prosince 2012 od 18,00 hodin v zasedací místnosti v 
přízemí  

 
Zastupitelstvo obce Polevska 
80. schvaluje  
program zasedání zastupitelstva obce. 
Hlasování:      7 pro                0 proti                   0      zdržel     
 
81. schvaluje 
podepsání Nájemní smlouvy s Eurovia Kamenolomy a.s. , Liberec na pronájem pozemků p.č. 
967/2 – ostatní plocha, o výměře 166 m2, p.p.č. 967/4 – ostatní plocha, o výměře 434 m2, 
p.p.č. 967/6 ostatní plocha, o výměře 43 m2 v k. ú. Polevsko a p.p.č. 1934/2 – ostatní plocha, 
o výměře 71 m2 na dobu 15 let a to od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2028 za roční nájemné 3 570,-Kč. 
Zároveň pověřili starostku k podpisu nájemní smlouvy. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
82. schvaluje 
rozpočtovou změnu č. 4 ve výši příjmy celkem 999 825,- Kč. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
83. schvaluje 
rozpočet na rok 2013 vyrovnaný ve výši příjmy 3 319 700,- Kč a výdaje 3 319 700,- Kč. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
84.  
r e v o k u j e  
své usnesení č. 92 ze dne 5. 9. 2011 kterým schválilo členství obce v MAS Skleněný Nový 
Bor o.s. a územní působnost MAS Skleněný Nový Bor o.s. na správním území obce.....  
a   s ch v a l u j e   
a) členství obce Polevsko v LAG Podralsko o.s.  
b) územní působnost LAG Podralsko o.s. na správním území obce Polevsko 
c) strategický plán místní akční skupiny LAG Podralsko o.s. pro program LEADER v 
plánovacím období 2007 - 2013. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
85. schvaluje  
uzavřít Mandátní smlouvu na výběrové řízení, závěrečné vyhodnocení akcí a zpravování 
dokumentace pro výběr dodavatele a prováděcí dokumentace  „Snížení energetické náročnosti 
budovy ZŠ a MŠ Polevsko „ + „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ“ s firmou Energy 
Benefit s.r.o. Praha. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
 
86. schvaluje 
směnu pozemku p.č.99/19 zahrada o celkové výměře 725 m2 ve vlastnictví pana R.Rejny za 
pozemek p.č. 108/6 TTP o celkové výměře 1002 m2 s tím, že pan R.Rejna doplatí rozdíl ve 
výměře tj. 283 m2/100,- Kč a uhradí daň z převodu nemovistoti. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
 
 



86. schvaluje 
uznání vlastnického práva stavby ve vlastnictví J.Hájka umístěné na p.p.č.st. 207. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   1 zdržel  (J.Hájek) 
 
87. schvaluje 
přijmutí sponzorského daru ZŠ a MŠ Polevsko ve výši 1.100,-Kč určené na výplň 
vchodových dveří do ZŠ a MŠ od Libora Knytla. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   1 zdržela  (Mgr. E. Průchová) 
 
 
 
 
V Polevsku  13. 12. 2012 
 
 
      
                    Jaroslav Hájek                                                                        Martina Rašínová 
        místostarosta obce Polevsko                                                         starostka obce Polevsko 
 


