
 

                                           USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska, 

konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti v přízemí 
 

 
Zastupitelstvo obce Polevska 
 
73. schvaluje  
program zasedání zastupitelstva obce. 
Hlasování:      5 pro                0 proti                   0      zdržel     
 
74. schvaluje  
změnu dodavatele zásobování ZŠ a MŠ Polevsko  
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
75. schvaluje 
rozpočtové provizorium na rok 2014 v čerpání ve výši 1. čtvrtletí roku 2013. 
Hlasování:      5 pro                0 proti                   0      zdržel     
 
76. schvaluje  
rozpočtovou změnu č. 4 ve výši  příjmy 1 734 387,98 Kč,  výdaje ve výši 3 259 399,20 
Kč financování 1 525 011,22 Kč. 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
77. schvaluje a pověřuje 
starostku ke schvalování rozpočtových úprav v závěru roku 2013. 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
78. schvaluje a pověřuje 
uzavření dodatku č. 10 na odpady s firmou AVE CZ odpadové hospodářství Česká 
Lípa pro rok 2014. Poplatek pro občany bude nezměněn a to ve výši 600,-Kč na 
osobu, rekreační dům. Zároveň pověřili starostku k podpisu dodatku č. 10. 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
79. vzalo na vědomí 
Příkaz k provedení inventarizace k 31. 12. 2013 
 
80. schvaluje  
podání žádosti o dotaci na akci "Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v 
budově ZŠ a MŠ Polevsko", včetně finanční spoluúčasti města ve výši 60% z celkových 
nákladů projektu 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
81. schvaluje a přijímá následná opatření 
„Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Polevsko, za rok 2013“ s výhradou a 
přijali následná opatření: Závěrečný účet bude obsahovat náležitosti uložené 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nad rámec 
zákona byly vyplaceny mimořádné odměny uvolněným nebo neuvolněným členům 
zastupitelstva (nenapraveno). ZO přijalo následná opatření již dne 5. 6. 2013 
usnesením č. 22. 



Půjčka PV FC Polevsko na předfinancování projektu ve výši 921 495,- Kč bude 
správně  zaúčtována jako půjčka. 
Schválený rozpočet byl na straně příjmů a výdajů ve výši 3 319 700,- Kč, chybně 
přenesená částka ve výkazu byla ve výši 3 262 500,- Kč, došlo z důvodu dodatečným 
zařazeným částky poplatku za hrobová místa, která nebyla v původním rozpočtu 
zahrnuta. 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
18,48 h. příchod p. T. Romanovského 
 
82. schvaluje  
Směrnici č. 1/2013 ke schvalování účetní závěrky obce Polevska. 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   1 zdržel  (T. Romanovský) 
 
 
83. odložilo   
žádost tenisové školy BABY TENIS Nový Bor  
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
84. schvaluje a pověřuje 
vypovězení Úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou z důvodu profinancování dotace se 
SFŽP na zateplení budovy ZŠ a MŠ Polevsko. Zateplení Obecního úřadu bylo 
odloženo na jaro roku 2014. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
85. schvaluje  a pověřuje 
přijetí  krátkodobého úvěru od Komerční banky, a.s. k datu od 1. 1. 2014 na 
profinancování  provozních potřeb – časového nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a  
výdaji,   ve výši 450 000 Kč   s konečnou splatností dne 27.06.2014 s úrokovou sazbou 
7D Pribor + 0,93% a pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy úvěru. 
Hlasování:      4 pro                 2 proti    (P. Ziml, T. Romanovský)            0 zdržel   
 
86. schvaluje  a pověřuje 
krátkodobý pronájem části pozemku p.č.č .st. 164/2 v k. ú. Polevsko firmě STRABAG 
a.s. Liberec. Zároveň pověřuje starostku k podpisu Nájemní smlouvy. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
 
 
V Polevsku dne: 19. 12. 2013 
 
 
 
 
      
                    Jaroslav Hájek                                                                        Martina Rašínová 
        místostarosta obce Polevsko                                                         starostka obce Polevsko 


