
                                USNESENÍ  
ze zasedání Zastupitelstva obce Polevska, 

konaného dne 18. 11. 2020 od 17.00 hodin  na sále v Restauraci 
na Křižovatce č.p. 190 vchod z hlavní silnice přímo do sálu 

 
Zastupitelstvo obce Polevska: 
 
11. schválilo 
program zasedání zastupitelstva. 

Výsledek hlasování: Pro    10               Proti 0                        Zdrželi se 0 
 
12. schválilo  
zápis z  17. 6. 2020 - bude opraven výsledek hlasování v bodě 3. 
Výsledek hlasování:      Pro 10               Proti 0                          Zdržel se 0 
 
13. schválilo 
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. 
IP-12-4011220/VBO3A s ČEZ Distribuce, Teplická  874/8, Děčín IV – Podmokly na 
pozemku p.č. 847 v k.ú. Polevsko (MK Klůčky), za jednorázový poplatek 10 000,-Kč.        
Výsledek hlasování:      Pro 9               Proti 0        Zdržel se 1 (G. Frantálová)  
 
14. schválilo 
„Smlouvu o smlouvě budoucí darovací č.j. OL/2453/2020 s Libereckým krajem ve 
věci darování části pozemků p.č..836/1  o předpokládané výměre 12,40 m2– ostatní 
plocha, způsob využití silnice v k. ú. Polevsko a část p.p.č. 902/1 o předpokládané 
výměře 491,60 m2, ostatní plocha, způsob yyužití silnice, která bude po dokončení 
stavby „Polevsko - chodník podél III/26320 – SO 401 Veřejné osvětlení, přípojka pro 
odvod dešťových vod v k.ú. Polevsko“ geometricky zaměřena. 
Výsledek hlasování:      Pro 10               Proti 0                              Zdržel se 0 
 
15. neschválilo 
záměr prodeje pozemků p. p. č.  356/1  o výměře 831 m2, p. č. 356/2  o výměře       
1001 m2  a 358/1 o výměře 1027 m2  v k.ú.  Polevsko.  
Výsledek hlasování:      Pro 9              Proti 0      Zdržel se 1 (T. Romanovský) 
 
16. schválilo 
záměr pronájmu pozemků  p.č. 470/6 o výměře 72 322 m2  a p. p.č. 470/7 a výměře  
51 317 m2   a p.p.č. 334/8 o výměře 30 287 m2  a p.p.č. 238/5 o výměře 195 m2  do     
31. 12. 2021. Žádost podal p. T. Romanovský 
Výsledek hlasování:      Pro 9              Proti 0          Zdržel se 1 (T. Romanovský) 
 
17. schválilo 
uzavření „Darovací smlouvy č. OLP/2948/2020 s Libereckým kraje – věcný dar 
nanofiltrů pro obec 
Výsledek hlasování:      Pro  10               Proti 0                    Zdržel se 0  
 
 
 
 
 
 
 
 



18. schválilo 
revokaci usnesení ze dne 11. 3. 2019 
Výsledek hlasování:      Pro  10               Proti 0                    Zdržel se 0  
 
19. schválilo 
podání dotace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova na projekt „Obnova 

herních prvků na návsi a rekonstrukci tenisových kurtů včetně oplocení a vybudování 

beachvolejbalového hřiště. 

Zastupitelé schválili podání podaní dotace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje 

venkova na projekt na III. etapu opravy včetně odvodnění místní komunikace p. č. 

904/, 903, 785/16 a 785/16. 

Výsledek hlasování:      Pro  10               Proti 0                    Zdržel se 0  
 
20. schválilo 
rozpočtové opatření č. 2 - příjmy 1 873 363,55 Kč, výdaje 2 888 754,50 Kč, změna 
stavu 1 015 390,95 Kč. 
Výsledek hlasování:      Pro 8              Proti 0          Zdrželi se 2 (G. Frantálová, P. Staňa) 
 
21. odložilo 
žádost spolku GlobalFit, zs., ve věci udělení souhlasu s umístěním sídla na adrese čp. 
190. bude osloven právní zástupce obce s dotazem, jak by to bylo s případnou 
výpovědí. Zda lze povolit adresu spolku pouze na dobu nájmu hospody firmou pana 
Blízka.  
Výsledek hlasování:      Pro  10               Proti 0                    Zdržel se 0  
 
 
 
 
V Polevsku dne 19. 11. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
      Ing. Rainer Lischka                                                                       Martina Rašínová 
       místostarosta obce                                                                           starostka obce 


	zápis z  17. 6. 2020 - bude opraven výsledek hlasování v bodě 3.

