
                              
   

USNESENÍ  

ze zasedání Zastupitelstva obce Polevska, 

konaného dne 11. 3. 2019  od 17.00 hodin v zasedací místnosti  
 
Zastupitelstvo obce Polevska: 
1. schválilo 
program zasedání 

Výsledek hlasování: Pro 9               Proti 0                        Zdrželi se 0 
 
2. schválilo  
zápis z minulého zastupitelstva dne 19. 12. 2018 
Výsledek hlasování:  Pro    9               Proti 0                             Zdrželi se 0 
 
2. přijalo 
usnesení, že nebyla akceptována nabídka na odkoupení pozemku p.č. 259/14 a 859/5 
pí Zavadilové za nabízenou cenu, dle vypracovaného znaleckého posudku Jaroslavy 
Sejrkové. 
Výsledek hlasování:  Pro    9               Proti 0                             Zdrželi se 0 
 
3.  schválilo a pověřilo  
žádost o uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přenesení působnosti“ 
v oblasti přestupků proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky 
proti občanskému soužití podle zákona č. 250/2016 Sb. s Městem Nový Bor. 
Současně pověřili starostku k podpisu smlouvy 
Výsledek hlasování:   Pro 9                  Proti 0                            Zdrželi se 0  
 
4. schválilo a pověřilo 
Dodatek (ceník) ke smlouvě AVE CZ s.r.o. uzavřené dne 11. 7. 2018, současně pověřili 
starostku k podpisu dodatku 
Výsledek hlasování:   Pro 9                   Proti 0                             Zdrželi se 0 
 
6. schválilo  
pořízení 1. změny územního plánu zkráceným postupem.  Pořízení změny územního 
plánu hradí žadatelé. 
schválilo zahrnout do pořízení 1. změny územního plánu obce Polevsko tyto pozemky 
do obytných ploch na výstavbu RD: 
p.p.č. 688/1, 684, 683/1.Pořízení pověřili MěÚ Nový Bor, odbor územního plánování 
a stavebního řádu. 
Rozšíření plochy sportoviště schválili část těchto pozemků: 
648/1, 602/1, 602/2, 617/7, 617/2, 574/1, 881/1, 576/1, 544/1, 544/21, 875/1, 
544/20, 470/3, 470/4, 495/1, 654/2,875/12, 887/1. 
Výsledek hlasování: Pro   8                   Proti 1 (M. Plchová)      Zdrželi se 0 

 
7.  neschválilo  
do obytných ploch zahrnout tyto pozemky: p.p.č. 145 a 247/4. 
Výsledek hlasování: Pro 8                       Proti 0                           Zdržel se 1 (S. Koutný)  
 
 
 
 



8.  schválilo a pověřilo 
uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
12/B/2019/TPČ s SVS a.s. Teplice a p. P. Finkousem, Žižkova čp. 726, Nový Bor. 
Jednorázový poplatek 1000,-Kč, současně pověřilo starostku k podpisu smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 9                          Proti 0                       Zdržel se 0 
 
9.  schválilo 
rozpočtové opatření č. 5/2018 – výdaje 3 623 009,- Kč, splátka úvěru  -1174000,- Kč, 
změna stavu 4 797 009,00 Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 9                           Proti 0                              Zdrželi se 0 
 
10.  schválilo 
rozpočtové opatření č. 1/2019 – změna položky u ochrany obyvatelstva. Příjmy 
6 900,- Kč, výdaje 0, změna stavu  - 6 900,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 9                          Proti 0                                 Zdržel se 0 
 
11.  vzalo na vědomí 
pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné a 
přenesené působnosti obce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR. 
(2) Zastupitelstvo obce Polevsko ukládá jednotlivým členům zastupitelstva obce, aby 
při plnění svých úkolů zajišťovali dodržování těchto pravidel. Starostovi obce ukládá 
zajistit dodržování těchto pravidel při zpracování osobních údajů obecním úřadem a 
při plnění smluv, jejichž předmětem je zpracování osobních údajů. 
Výsledek hlasování: Pro 9                           Proti 0                                  Zdržel se 0 
 
12.  schválilo 
v případě neproplacení části finančních nákladů od pojišťovny, požadovat částku ve 
výši 40 000,- Kč od zaměstnance obce p. Milana Kacafírka z důvodu poškození 
zametacího stroje ISEKA . 
Výsledek hlasování: Pro 8          Proti 0         Zdržela se 1 (Mgr. E. Průchová) 
 
13. schválilo 
nabídku Ing. Lukáše Hrádka (pí Hrádkové) – týkající se služeb na poskytování 
příspěvků ze státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) – na výstavbu chodníku 
podél silnice III/26320 (z Kytlice do N. Boru). Zároveň schválili přípravu podání 
žádosti o dotaci na vybudování chodníku III/26320. 
Výsledek hlasování: Pro 9               Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
14. schválilo 
Zastupitelstvo obce Polevsko rozhodlo ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
delegaci paní Martiny Rašínové, RČ: 666022/0963 k jednání na valných hromadách 
společnosti Severočeské vodárenská společnost a.s., IČO: 4909469, se sídlem Teplice, 
Přítkovská 1689, 471 50 Teplice, které se uskuteční ve volebním období 2019 – 2022, 
kdy paní Martina Rašínová je na základě této delegace oprávněná k účasti na jednání 
a k hlasováním jménem obce Polevsko na předmětných valných hromadách. 
Výsledek hlasování: Pro 9               Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
V Polevsku dne 12. 3. 2019 
 
 
      Ing. Rainer Lischka                                                                       Martina Rašínová 
       místostarosta obce                                                                           starostka obce 


