
 

                                           USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska, 

konaného dne 5. června 2013 v zasedací místnosti v přízemí 
 

Zastupitelstvo obce Polevska 
 
19. schvaluje  
program zasedání zastupitelstva obce. 
Hlasování:      7 pro                0 proti                   0      zdržel     
 
20. schvaluje 
základě geometrického plánu  č. 588-44/2013 ze dne 22. 5. 2013 Smlouvu o právo provedení 
stavby  na žádost J. Štycha – kanalizační přípojky za pozemkem p.č. 768/42 tj. 768/8. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
21. schvaluje 
zaměření místní komunikace p.č. 904 a následnou směnu pozemků s manželi Larvovými. 
Zároveň schvaluje přijmutí pozemků p.č. 785/8 – 39 m2 neplodná půda, 785/10 – 84 m2 lesní 
pozemek, 785/12 – 213 m2 TTP, 785/13 – 205 m2 – neplodná půda a 785/14 106 m2 neplodná 
půda od manželů Larvových. Tyto pozemky slouží jako příjezdová cesta nemovitosti čp. 2016 
a  navazuje na místní komunikaci p.č. 904. 
Schvaluje uzavřít Dohodu s manželi Larvovými o zajištění zimní údržby k RD 206 
v návaznosti na bezúplatný převod pozemků od manželů Larvových. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
22. schvaluje  
zprávu o přezkumu hospodaření obce s výhradou, včetně účetní závěrky roku 2012 obce a 
příspěvkové organizace ZŠaMŠ Polevsko a závěrečný účet obce za rok 2012.  Přijalo 
následné opatření – schvaluje finanční dar starostce obce ve výši 30 000,- Kč vyplacen 
12/2012. 
Hlasování:      7 pro                0 proti                   0      zdržel     
 
23. schvaluje 
odměnu lesnímu hospodáři obce p. Petru Zimlovi ve výši 800,- Kč měsíčně s účinností od  
1. 6. 2013. Odměna bude vyplácena čtvrtletně. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   1 zdržel (P.Ziml) 
 
24. schvaluje a pověřuje 
uzavření Smlouvy o dílo na zateplení budovy ZŠ a MŠ Polevsko a Obecního úřadu Polevsko 
s firmou  STAVRON s.r.o.  Karlovo nám., Praha a zároveň pověřili starostku k uzavření 
smlouvy. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
25. schvaluje 
finanční příspěvek na pořádání dětského dne 29. 6. PV FC Polevsko ve výši 3 000,-Kč a dětského dne 
pořádaného Obecním úřadem a Restaurací Na Křižovatce 8. 6. 1 500,- Kč. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                 0 zdržel   
 
 
26. schvaluje 
žádost Mgr. Eleny Průchová nákupu 2 ks stolů a 30 ks židlí do školní jídelny ZŠ a MŠ 
Polevsko a čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ Polevsko ve výši 
30 000,- Kč. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel 
 
27. schvaluje 
finanční dar  ZŠ a MŠ Polevsko na pořádání fotbalového turnaje malotřídních školy pořádaný 
dne 6. 6. ve výši 1 500,-Kč. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel  
 
28. schvaluje 
žádost PV FC Polevsko zapůjčení finančních prostředků na předfinancování projektu „ 
Naučná stezka po památkách obce Polevsko „ ve výši 921 495,- Kč. Uhrazení z rozpočtu obce 
vlastního podílu ve výši 92 150,- Kč. Uhrazení 18 000,- Kč na přípravu žádosti o dotaci, 
výběrového řízení a vyúčtování projektu.  
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   1 zdržela (L. Panušková)  
 
29. schvaluje a pověřuje 
rekonstrukci části místní komunikace p.č. 862/1 (Pražská ul.). Uzavřít Smlouvy o dílo na 
rekonstrukci části místní komunikace p.č. 862/1 s firmou Strabag a.s. Liberec. Zároveň 
pověřuje starostku k podpisu Smlouvy o dílo. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel 
 
30. schvaluje 
formální změnu v   nájemní smlouvě Restaurace Na Křižovatce z Gurmána s.r.o. na fyzickou 
osobu Jan Dlouhý. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel 
 
31. schvaluje 
vydání OZV 1/2013  zabezpečení veřejného pořádku a čistoty a o stanovení pravidel pohybu 
psů na veřejném prostranství  
Hlasování:      4 pro                 0 proti                   3 zdrželi (L.Panušková,J.Hájek,P.Ziml) 
 
32. schvaluje 
OZV 2/2013 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém 
území obce. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
33. schvaluje 
uzavřít „Dohody o provedení práce“ se zaměstnanci Obecního úřadu na dobu jednoho měsíce 
z důvodu vyčištění hřiště mimo pracovní dobu 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel 
 
 
 
 
V Polevsku  5. 6. 2013 
 
 
 
 
 
      
                    Jaroslav Hájek                                                                        Martina Rašínová 
        místostarosta obce Polevsko                                                         starostka obce Polevsko 


