
                                            USNESENÍ  
ze zasedání Zastupitelstva obce Polevska, 

konaného dne 18. 11. 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti 
v 1.patře  

 
Zastupitelstvo obce Polevska: 
 
57. schválilo 
program zasedání: 
Výsledek hlasování:                  Pro  9                Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
18,23 příchod Ing. Lischky 
 
58. schválilo 
revokaci části usnesení č. 55 ze dne 5. 10. 2015 „odpuštění nájmu po dobu uzavření prodejny“ 
Koloniálu AHOJ. 
Dále schválili vyhlášení výběrového řízení na provoz prodejny Koloniálu AHOJ od 1. 1. 2016 
ve znění viz příloha. 
Výsledek hlasování:                  Pro  10                Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
59. schválilo  
finanční dar paní Erice Švajcrové, za bezplatný převod pozemků o celkové výměře 
12 595 m2 z jejího vlastnictví do vlastnictví obce Polevska ve výši 25 424,- Kč tj. 10% ceny ze 
znaleckého posudku. 
Výsledek hlasování:                 Pro 10                 Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
60. schválilo 
možnost uznání vynaložených investic nákladů na opravu rozvodů elektřiny, za podmínky, že 
nájemce doloží schéma prací elektro, z nichž bude patrný stav před opravou a po ní, rozsah 
skutečně provedených prací včetně materiálu s položkovým výpočtem ceny a rozsah prací, 
které by z tohoto výčtu bylo nutno provést v rámci opravy, kterou je povinna provést sama.  
Navrhovaná forma refundace nákladů by byla ve formě absence placení nájmu a prolongování 
nájemní smlouvy na dobu určitou - maximálně do 4 let. Obec na základě těchto podkladů 
požádá ještě dvě firmy o vypracování cenových nabídek, které pak porovná a rozhodne částku, 
kterou uzná. Nebo nechá vypracovat znalecký posudek.Současně pověřuje JUDr. Jana Menše 
k jednání ve viz výše popsaném znění. 
Výsledek hlasování:                 Pro 10                 Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
61. schválilo 
odepsání PD multifunkční dům v částce 199 148,-Kč z majetku obce z účtu 042 – nedokončená 
investice, z důvodu odstoupení od projektu. 
Výsledek hlasování:                  Pro  10                Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
 
 
62. schválilo 



záměr prodeje pozemku p.č. 114/7 o výměře 340 m2. Písemně budou osloveni nájemci 
pozemku, kterým končí nájemní smlouva. 
Výsledek hlasování:                  Pro  10                Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
63. schválilo 
rozpočtové opatření č. 4 - výdaje  245 416,- Kč, příjmy 122 127,- Kč, změna bankovního stavu 
123 289,- Kč. 
Výsledek hlasování:                  Pro  10                Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
64. odložilo a pověřilo 
zpracování PD na pročištění koryt za TK a vodní nádrží, z důvodu vysokých fin. prostředků  

zpracování PD. Současně pověřili starostku k oslovení Povodí Ohře k pročištění koryta břehu 

toku Šporky (který je v jejich majetku) za vodní nádrží. 
Výsledek hlasování:                  Pro  10                Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
65. schválilo 
podání dotace na Opravu MK (u chalupy Kný a před Kostelem Nejsvětější Trojice. 
Výsledek hlasování:                  Pro  10                Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
66. schválilo 
podání dotaci na podporu zapojení dětí a mládeže v rámci MMR na nový herní prvek u ZŠ a 

MŠ. 
Výsledek hlasování:                  Pro  10                Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
 
 
 
V Polevsku dne: 19. 11. 2015 
 
 
 
     Jaroslav Hájek                                                                       Martina Rašínová 
  místostarosta obce                                                                      starostka obce 


