
 

                                           USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska, 

konaného dne 13. listopadu 2013 v zasedací místnosti 
v přízemí 

 
 
Zastupitelstvo obce Polevska 
 
58. schvaluje  
program zasedání zastupitelstva obce. 
Hlasování:      6 pro                0 proti                   0      zdržel     
 
 
59. schvaluje  
finanční odměnu panu T. Rachačovi za technické nastavení slunečních hodin na 
Kostele Nejsvětější Trojice ve výši 2.000, Kč. 
Hlasování:      pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
60. vzalo na vědomí 
změnu dodavatele stravného ZŠ a MŠ Polevsko 
 
61. schvaluje  
rozpočtovou změnu č. 3 ve výši  - příjmy  2 864 900,- Kč,  výdaje ve výši 
3 603 329,30, financování 738 429,30 Kč. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
62. schvaluje a pověřuje 
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 940/1, p.p.č.8  v k. ú. Polevsko 
– 450 m2 a část pozemku p.č. 771/3 v k. ú. Polevsko – 76 a to na dobu určitou od  1. 
11. 2013 do 30. 11. 2013, za účelem zřízení staveniště pro stavbu „Rekonstrukci MK 
p.č.  867 a 856, opravu propustku na MK  p.č. 894/9“  s firmou Hendrich a syn Děčín, 
dle OZV č.2/2011. Zároveň pověřují starostku k podpisu Nájemní smlouvy. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
63. schvaluje a pověřuje 
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 837/1 – ostatní plocha , ostatní 
komunikace o výměře 302 m2 a p.p.č.č 836/11 – zahrada o výměře 28 m2 za 
sjednanou částku ve výši 10 000,- Kč. Zároveň pověřili starostku k podpisu smlouvy. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
64. schvaluje  
vyhotovení loga č. 6 dle předložené nabídky pro ZŠ a MŠ Polevsko v celkové částce 
15 000,-Kč od firmy Valuas, copy – servis , Česká Lípa. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
 
65. schvaluje  
pořízení kuchyňské linky (svépomocí zaměstnancem Obecního úřadu)  a kamen pro 
kroužek vaření pod vedením pí J. Stýblové v celkové částce cca 12 000,- Kč. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 



18,29 h. příchod Ing. Sochy 
 
67. schvaluje a pověřuje 
starostku k podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory na akci „Snížení energetické 
náročnosti budovy obecního úřadu v Polevsku“. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
68. schvaluje a pověřuje 
starostku k podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory  na akci „Snížení energetické 
náročnosti budovy ZŠ a MŠ v Polevsku“. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
69. schvaluje  
uhrazení faktur od firmy  ProProjekt s.r.o.Rumburk 
Název akce po slevě 10 % 
statické zabezpečení 
pravobřežní zdi u mostku 
MK p.č. 762/8 

54 776,- Kč 

  
oprava MK p.č. 897 16 335,- 
zaměření  
oprava propustku na MK 
894/9 

15 246,- 

oprava přírodní nádrže, 
včetně výpusti a vpusti p.pč. 
2 

60 984,-  

Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
70. schvaluje  
uhrazení finančních prostředků (vlastní podíl v rámci získané dotace z KÚLK)  SKI 
Polevsko na opravu střechy na garáži ve výši 16 332,- Kč. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
71. schvaluje  
nákup  Mikulášských  balíčků  na  Mikulášskou  nadílku  dětí v Polevsku konané dne 
7. 12. v 15,00 hod. na sále v Restauraci na Křižovatce. Dále schválili nákup ohňostroje 
na lampionový průvod cca v hodnotě včetně balíčků do 6 000,-Kč. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
 
72. schvaluje  
nákup sporáku do školní kuchyně ZŠ a MŠ Polevsko ve výši 6 000,-Kč. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
 
 
 
V Polevsku dne: 14. 11. 2013 
 
 
 
 
      
                    Jaroslav Hájek                                                                        Martina Rašínová 
        místostarosta obce Polevsko                                                         starostka obce Polevsko 


