
                              
   
USNESENÍ  

ze zasedání Zastupitelstva obce Polevska, 
konaného dne 20. 3. 2017  od 18.00 hodin v zasedací místnosti  

 
 
Zastupitelstvo obce Polevska: 
 
1. schválilo 
Program zasedání 
Výsledek hlasování: Pro 10               Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
 
2. schválilo  
nákup nové tiskárny na Obecní úad cca do 12 000,-Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
3.  schválilo a pověřilo 
prodej obecního bytu v čp. 163 včetně pozemku p.č. 99/5 o výměře  1/3 panu Petru 
Divišovi, Bc, Horovy sady 911 Nový Bor a pí Daniele Divišové, Bc, bytem Horovy sady 
911, Nový Bor za nabídnutou cenu 430 000,- Kč, zároveň pověřili starostku k podpisu 
smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 8              Proti 1 (p. Staňa)    Zdrželi se 1 (p.Šauer) 
 
4. schválilo  
podání žádosti o dotaci POV KÚLK na opravu veřejného osvětlení. 
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                  Zdrželi se 0 
 
5. schválilo a pověřilo 
uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Oprava komunikace  poničené přívalovým deštěm 
v roce 2016, Polevsko“ s firmou ZEPS s.r.o. , Lindava 84, 471 58 Cvikov a současně 
pověřili starostku k podpisu Smlouvy o dílo. 
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Oprava komunikace ke kostelu v obci Polevsko“ 
s firmou ZEPS s.r.o. , Lindava 84, 471 58 Cvikov a současně pověřili starostku 
k podepsání Smlouvy o dílo. 
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
 
6. vzalo na vědomí 
OD ANDY podalo žádost o sdělení důvodu nekonání obecního plesu, dále v žádosti 
uvádí, že obecní ples pořádala vždy obec nikoli nájemce restaurace. 
Pro upřesnění – polevský ples historicky pořádal vždy nájemce restaurace (p. Christ a 
p. Kolman), obec se po třech letech přidala k organizaci. Nájemce si mohl ples 
zorganizovat sám a nemusí být závislý na obci. Každá restaurace si akce organizuje 
sama. 
 
 
 
 



 
 
7.  žádá 
po OD ANDY s.r.o. obnovit zazděné odtokové kanály ve sklepních prostorách 
Restaurace na Křižovatce, jakmile budou obnoveny odtokové kanály  OD ANDY s.r.o. 
bude informovat obec, která podnikne další kroky spojené s odkanalizováním 
sklepních prostor. Obec objedná soudního znalce v oboru stavebnictví. 
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
 
 
 
 
 
V Polevsku dne 21. 3. 2017 
 
 
 
 
 
 
     Jaroslav Hájek                                                                       Martina Rašínová 
 místostarosta obce                                                                       starostka obce 


