
                             USNESENÍ  

ze zasedání Zastupitelstva obce Polevska, 

konaného dne 25. 9. 2019 od 17.00 hodin v zasedací místnosti  
 
Zastupitelstvo obce Polevska: 
35. schválilo 
program zasedání 
Výsledek hlasování: Pro  10               Proti 0                        Zdrželi se 0 
 
36. schválilo  
zápis z minulého zastupitelstva dne  26. 6. 2019 
Výsledek hlasování:  Pro    10               Proti 0                              Zdrželi se 0 
 
37. odložilo 
žádost pí K. Rozumkové na přemístění pilíře elektrického vedení obce, umístěném na 
jejím pozemku z důvodu, že přemístění se bude realizovat s přemístěním trafostanice 
v majetku ČEZu, dle informace zástupce firmy, přemístění samotného pilíře je 
neekonomické. 
Výsledek hlasování:  Pro    10               Proti 0                              Zdrželi se 0 
 
38. schválilo  
finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč  SKI Polevsko na činnost nově obnoveného 
dětského oddílu SKI Polevsko, na nákup dětských běžek a příslušenství pro zapůjčení 
dětem, které budou členy kroužku a oddílu a výbavu na běžky nemají. 
Kroužek běží pod DDM Smetanka a Ski Polevsko.  
Výsledek hlasování:   Pro 10                  Proti 0                             Zdrželi se 0  
 
39. schválilo  
finanční příspěvek na 1. změnu ÚP Polevsko ve výši 37 000 Kč, která bude uhrazena 
po předání zpracovaných podkladů Ing. arch. Smilnickým. 
Výsledek hlasování:      Pro 8               Proti 0   Zdržel se 2 (M. Plchová, G. Frantálová) 
 
40. schválilo  
revokaci č. 5/2018  usnesení z 12. 3. 2019 a dohodu o provedení práce v projektu 
„Letět se včelami k sousedům č. 100318037 starostky obce. 
Výsledek hlasování: Pro   10                  Proti 0                            Zdrželi se 0 
 
41. vzalo na vědomí 
zápisy z auditu Krajského úřadu, zápisy z Finančního úřadu zmiňovaného funkčního 
období bývalého starosty a zjištěné chyby. Na základě těchto skutečností byli současní 
zastupitele poučeni o úloze a povinnostech zastupitele obce. 
Výsledek hlasování:   Pro 10                   Proti 0                             Zdrželi se 0 
 
42. schválilo a pověřilo 
uzavření Smlouvy o dílo ve výši 484 387,- Kč  na akci „Dokončení výměny a rozšíření 
VO v obci Polevsko s firmou Otto Žítek – ELOS Česká Lípa a zároveň pověřili 
starostku k podpisu smlouvy.  
Výsledek hlasování: Pro   10                  Proti 0                            Zdrželi se 0 
 
43. schválilo  
Počkat na konkrétní nabídku úpravy kanalizace ZŠaMŠ Polevsko kuchyň a pak 
urychleně spustit realizaci, pokud možno ještě do zimy, 
Výsledek hlasování: Pro   10                  Proti 0                            Zdrželi se 0 



 
44. schválilo  
rozpočtové opatření č. 3, příjmy 2 362 129,80Kč, výdaje 5 352 494,65 Kč, změna 
stavu 3 240 366,85 Kč, splátka úvěru – 250 002,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro   10                  Proti 0                            Zdrželi se 0 
 
45. schválilo a pověřilo 
uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s. ve výši 1 mil. Kč na financování 
(vlastní podíl obce) nákupu traktoru včetně příslušenství (sypače a přední radlice)  se 
splatností max. do 31.12.2029 a bez zajištění, s úrokovou sazbou pevnou po celou 
dobu ve výši 1,99% p.a. a pověřuje starostu podpisem příslušné úvěrové smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro   10                  Proti 0                            Zdrželi se 0 
 
46. schválilo a pověřilo 
návratnou půjčku DMO Lužické hory z.s. , Prysk a současně pověřilo starostku 
k podpisu Smlouvy o poskytnutí návratné půjčky. 
Výsledek hlasování: Pro   10                  Proti 0                            Zdrželi se 0 
 
47. odložilo 
Žádost firmy DAS – právní ochrany obce, na další jednání zastupitelstva bude pozván 
zástupce firmy DAS k podání bližších informací. 
Výsledek hlasování: Pro   10                  Proti 0                            Zdrželi se 0 
 
 
 
 
V Polevsku dne 26. 9. 2019 
 
 
 
 
 
      Ing. Rainer Lischka                                                                       Martina Rašínová 
       místostarosta obce                                                                           starostka obce 


