
 
                                   USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Polevsko konaného dne 5. března 2014 
od 18,00 hod. v zasedací místnosti v přízemí 

******************************************************** 
Zastupitelstvo obce Polevska 

 
1. schvaluje 
program zasedání zastupitelstva 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
2. schvaluje 
dlouhodobý pronájem tenisové školy Dům dětí a mládeže Libertin a Jiskra Nový Bor 
BABY TENIS Nový Bor v měsících březen, duben, květen, září, říjen 2014 – pondělí, 
středa od 17,00 hod. do 19. 00 hod. za paušální cenu 1 500,-Kč měsíčně. Poplatek 
bude fakturován. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
3. schvaluje 
rozpočtové  opatření  (změnu) č. 5 ve výši příjmy 28 000,- Kč. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
4. schvaluje 
rozpočet na rok 2014 ve výši příjmy 5 486 513,80, výdaje  3 539 870,- Kč, financování 
– 1 946 643,80.  
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
5. schvaluje 
změnu stavby před dokončením na objekt za Obecním úřadem na výstavbu 
technického zázemí. PD včetně stavebního povolení bude objednána u Bc. Lucie 
Moravcové. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
6. schvaluje a pověřuje 
uzavřít Smlouvu o dočasném záboru části p.p.č. 867 s KSSLK  Liberec v rámci akce 
„III/26318 Polevsko – havárie propustku“ a zároveň pověřuje starostku k podpisu 
smlouvy. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
7. schvaluje 
vypracování energetického auditu na akci „Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje 
tepla v budově ZŠ a MŠ Polevsko" s Ing. arch. Jitka Antošová , Děčín XXIV-Krásný 



Studenec 136,405 02, Děčín a zpracování PD s firmou Jana Havlíková , Dlouhá 
197/1,408 01 Rumburk.  
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
 
8. schvaluje 
nákup nové sekačky v hodnotě cca 15 000,- Kč   a fukaru na čištění TK v hodnotě cca 
do 10 000,-Kč. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
 
9. schvaluje 
uhrazení nákladů na elektroinstalaci v hodnotě 21 137,- Kč, zednických prací 
v hodnotě 7 342,- Kč, celkem 28 479,- Kč v Koloniálu Ahoj, formou odpuštění nájmu 
tj. 11 měsíců počínaje od 1. března 2014 do 31. 1. 2015. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
 
10. bere na vědomí 
nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o 
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a 
odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce ponechává odměny v dosavadní 
výši J. Hájek 10.536,-Kč a P. Ziml 436,-Kč  jako v roce 2013. 
 
11. schvaluje 
podání žádosti o dotaci v rámci soutěže Vesnice roku, ocenění Zelená stuha  na SFŽP 
s názvem „Úprava prostranství v centru obce Polevska, včetně zpevnění cesty pod 
TK“. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
12. schvaluje 
navýšení kapacity v MŠ Polevsko na 50 míst. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
 
 
13. schvaluje 
nákup dvou chladniček včetně mrazáku do ZŠ a MŠ Polevsko v hodnotě cca  22 000,- 
Kč (2 ks). 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
14. pověřuje a schvaluje 
stavební komisi ke kontrole nabídky p. Haška na obnovu titanzinkových 
(bezúdržbových) okapových žlabů na Restauraci na Křižovatce, v rámci tržních cen do 
10. 3. 2014. Když budou nabídky srovnatelné s cenou T. Haška, bude s ním 
podepsána starostkou smlouva. 
Hlasování:      5 pro                 1 proti                   0 zdržel   



16. pověřilo 
na základě stížnosti pana Hynka Boháče na rychlou a nebezpečnou jízdu Ing.  Sv. 
Romanovské, pověřilo starostku  k jednání Ing. Svatavy Romanovské ve věci rychlé 
jízdy. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
17. schvaluje 
zájezd do Národního divadla v Praze na činohru „Sluha dvou pánů“,  v měsíci září 
nebo říjnu, včetně objednání autobusu pro 40 občanů. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
18. schvaluje 
zahájení výběrového řízení na „ Opravu poškození vpusti, výpusti, opravu zdí u vodní 
nádrže na p.p.č. 2 a p.p.č. 836/2“ s podmínkou, že akce bude realizována v případě 
získání dotačních prostředků. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
19. schvaluje 
pronájem výlepové plochy v rámci senátních voleb SLK za 1,- Kč za měsíc. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
 
 
V Polevsku 6. 3. 2014 

 
 
 
 
   Jaroslav Hájek                                                                                Martina Rašínová 
místostarosta obce                                                                                starostka obce 

 

 

 


