
                                            USNESENÍ  
ze zasedání Zastupitelstva obce Polevska, 
konaného dne 11. 3. 2015 od 17.00 hodin.  

 
Zastupitelstvo obce Polevska: 
 
1.schválilo 
program zasedání: 
Výsledek hlasování:                     Pro 9                  Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
2. schválilo  
Obecní závaznou vyhlášku  č. 1 o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Polevsko a 
Obecně závaznou vyhlášku  č. 2  o stanovení systému shromažďování , sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce 
Polevsko 
Výsledek hlasování:                  Pro 9                 Proti 0                 Zdrželi se 0 
 
3. schválilo  
rozpočtovou změnu (opatření) č. 1 , příjmy celkem  359 993 Kč, výdaje  512 841,- Kč, 
měna bank. stavu 152 848,- Kč. 
Výsledek hlasování:                  Pro 9                  Proti 0                 Zdrželi se 0 
 
4. schválilo 
JUDr. Petr Nováka k obsluze vodní nádrže dle provozního řádu. 
Výsledek hlasování:                 Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
5. schválilo  
nákup plynového sporáku, kombinovaný - elektrická  horkovzdušná trouba do 
kuchyně v ZŠ a MŠ Polevsko v hodnotě do 43 000,-Kč. 
Výsledek hlasování:                 Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
6. schválilo  
OZV č. 3/2015 o místním poplatku z ubytovací kapacity. 
Výsledek hlasování:                 Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
7. schválilo a pověřilo 
zřízení kanalizační přípojky pro RD čp. 170 na st.p.č. 200 v k.ú. Polevsko, s vedením a 
uložením výtlačného potrubí přípojky kanalizace do stávající kanalizační šachty SčVK 
na p.p.č. 967/1 v k. ú. Polevsko a s ním uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné 
břemeno. Současně pověřilo starostku k podpisu smlouvy 
Výsledek hlasování:                 Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
8. schválilo a pověřilo 
žádost pí Barbory Holubové, Praha ohledně stavebních úprav objektu bývalého 
skladu zahradního nářadí u RD čp. 170 na st. p. č. 270 v k. ú. Polevsko spojenou se 
změnou užívání na rodinný dům. Dále souhlasí se zřízením vodovodní a kanalizační 
s vedením a uložením výtlačného potrubí přípojky kanalizace přípojky na pozemku 



p.č. 109/4 a 109/ 8 v k. ú. Polevsko (vlastník obec) do stávající kanalizační šachty 
SčVK na p.p.č. 967/1 v k. ú. Polevsko a s ním související uzavření smlouvy o smlouvě 
budou na věcné břemeno. Současně pověřilo starostku k podpisu smlouvy. 
Výsledek hlasování:                          Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
9. schválilo a pověřilo 
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene břemene č. IP-12-4002940/VB/001 na 
stavbu „CL - Polevsko rozšíření kNN ppč. 766/2“ s ČEZ Distribucí Děčín. Současně 
pověřilo starostku k podpisu smlouvy 
Výsledek hlasování:                         Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
10. schválilo 
návrh inventarizační komise - seznam na vyřazení a přijmutí obecního majetku 
Výsledek hlasování:                         Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
11. schválilo 
tenisové kurty pro polevské děti do 15ti let zdarma 
Výsledek hlasování:                         Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
 
 
 
 
V Polevsku dne: 12. 3. 2015 
 
 
 
 
 
     Jaroslav Hájek                                                                       Martina Rašínová 
  místostarosta obce                                                                      starostka obce 


