
                                    
                                                   USNESENÍ  

ze zasedání Zastupitelstva obce Polevska, 
konaného dne 14. 6. 2021 pondělí  od 17.00 hodin  v Restauraci 

na Křižovatce č.p. 190  
 
Zastupitelstvo obce Polevska: 
 
23. schválilo 
program zasedání zastupitelstva. 

Výsledek hlasování: Pro    8               Proti 0                               Zdržel se 0 
 
24. schválilo  
Krátkodobý úvěr na předfinancování dvou projektů ve výši 2 272 399,- Kč s Komerční 
bankou, a.s. Liberec, zároveň pověřili starostku k podpisu smlouvy o úvěru . 
Výsledek hlasování:      Pro 8               Proti 0                        Zdržel se 0 

 
25. schválilo 
Dodatek ke smlouvě s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Praha. 
Výsledek hlasování:      Pro 7               Proti 0                      Zdržela se 1 (G. Frantálová) 
 
26. schválilo a pověřilo 
uzavření Smlouvy o dílo s firmou MEGA a.s., Drahobejlova 1452/54, Praha 9 na akci 
„Obnova dětských hřišť v obci Polevsko“ a zároveň pověřili starostku k podpisu 
smlouvy. 
Výsledek hlasování:      Pro 8              Proti 0                        Zdržel se 0  
 
27. schválilo a pověřilo 
uzavření Smlouvy o dílo s firmou JB Estate s.r.o., Provodín na akci „Obnova 
víceúčelového sportovního hřiště v obci Polevsko“ a zároveň pověřili starostku 
k podpisu smlouvy. 
Výsledek hlasování:      Pro 8              Proti 0                       Zdržel se 0 
 
28. neschválilo 
záměr prodeje pozemku p.č. 405/2  trvalý travní porost o celkové výměře 191 m2 v k. 
ú. Polevsko. 
Výsledek hlasování:      Pro 8               Proti 0                      Zdržel se 0 
 
29. schválilo  
rozpočtové opatření č. 2 – příjmy 596 075,50 Kč, výdaje 489 464,61 Kč, změna stavu   
- 54 961,78 Kč, splátka traktůrku  - 51 649,11 Kč. 
Výsledek hlasování:      Pro 8               Proti 0                     Zdrželi se 0 
 
30. schválilo 
pronájem sálu v KD Polevsko na jeden rok TK Boráček na jejich tréningy a to: Úterý – 

hradili by nájem a v zimním období – topení budou hradit. Čtvrtek  - bez nájmu, 

kompenzace vedení tanečních pro dospělé, v zimním období – budou hradit náklady 

na topení. 

Výsledek hlasování:      Pro 8              Proti 0          Zdržel se 0 
 
 
 



 
31. schválilo a pověřilo 
dodatek ke smlouvě o úvěru č. 0431134449 s ČS, a.s. Liberec uzavřené dne 4. 10. 
2018. Dodatkem se upravuje výše splátky provedené z obdržené dotace z původní 
výše 4.300.000 Kč splatné ke dni 30.6.2021 na novou výši 3.882.184,41 Kč. Zároveň 
pověřilo starostku k podpisu dodatku ke smlouvě o úvěru č. 0431134449.  
Výsledek hlasování:      Pro 8              Proti 0          Zdržel se 0 
 
32. schválilo  
nákup multicar s příslušenstvím dle předložených nabídek do 500 000,-Kč, které 
budou zastupitelé konzultovat se zaměstnanci obce tj. p.P. Viktora a p. M. Kepák 
Výsledek hlasování:      Pro 8              Proti 0          Zdržel se 0 
 
 
 
 
 
 
V Polevsku dne 16. 6. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ing. Rainer Lischka                                                                       Martina Rašínová 
       místostarosta obce                                                                           starostka obce 
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