
                              
   
USNESENÍ  

ze zasedání Zastupitelstva obce Polevska, 
konaného dne 23. 11.  2016  od 18.00 hodin v zasedací místnosti  

 
 
Zastupitelstvo obce Polevska: 
 
61. schválilo 
Program zasedání 
Výsledek hlasování: Pro 10               Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
 
62. pověřilo 
starostku k oslovení Stadionu TJ Nový Bor k podání vysvětlení důvodu současného 
„neutěšeného stavu lyžařského areálu“, jak v budoucnu plánují zlepšit tento stav, dále 
k předložení průkazu způsobilosti lyžařského vleku k provozu podle přechod. ust. § 
191/2006 Sb. a protokolu o prohlídce a zkoušce lyžařského vleku vykonané osobou 
odborně způsobilou k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických 
zařízení v provozu podle vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní 
a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění 
pozdějších předpisů, s příslušným oprávněním. Současně pověřili pana Petra 
Správku, bytem Polevsko čp. 103, k předjednání záměru s dotčenými orgány a 
majiteli pozemku. 
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
63.  schválilo  
podání dotace na Obnovu obecního a krajského majetku po živelných pohromách 
v roce 2016 na MK 785/16, 904/1 , 880/2 a  836/3 v k. ú. Polevsko 
 
Podání dotace z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova – rekonstrukci 
dětského hřiště – výměna oplocení a rekonstrukci MK p.č. 877 v k. ú. Polevsko. 
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
64. schválilo  
záměr prodeje bytové jednotky v čp. 163 v k. ú. Polevsko a 1/3 pozemku p.č. 99/5 v k. 
ú. Polevsko za tržní cenu 470 000,-Kč. V případě více zájemců bude řešeno obálkovou 
metodou. Obec si vyhrazuje právo kdykoliv od záměru prodeje odstoupit bez udání 
důvodu. 
Výsledek hlasování: Pro 9                Proti 1  (p.Staňa)                Zdrželi se 0 
 
65. schválilo a pověřilo 
uzavření „Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti č. 22276 ze dne 30. 10. 
2016“ s Vodafone Czech Republic a.s., Praha 5 a zároveň pověřili starostku k podpisu 
dodatku. 
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
66. neschválilo  
finanční spoluúčast Obce Polevsko ve výši 20% na akci „Rekonstrukce fotbalového 
hřiště s přírodním trávníkem", v předpokládané výši 1,6 mil. Kč, z důvodu finančně 
nákladného řešení, od kterého se odvíjí výše ceny. 
Výsledek hlasování: Pro 10                 Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
67.  schválilo 
uzavření dodatku ke „Smlouvě o nájmu prostoru sloužícím k podnikání dle „ 2302 a 
násl. NOZ“ s Nguyen Xuan Bách, bytem Mimoň na pronájem Koloniálu AHOJ 
v objektu čp. 172 ze dne 21. 12. 2015. Nájemní doba se prodlužuje na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Výsledek hlasování: Pro 10                 Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
 
68.  schválilo  
nákup mikulášských balíčků ve výši 60,- Kč za balíček – 80 ks. 
Výsledek hlasování: Pro 10                 Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Polevsku dne 24. 11. 2016 
 
 
 
 
 
 
     Jaroslav Hájek                                                                       Martina Rašínová 
 místostarosta obce                                                                       starostka obce 


