
                                    
                                                   USNESENÍ  

ze zasedání Zastupitelstva obce Polevska, 
konaného dne 1. 11. 2021  od 16,00 hodin  na sále Restaurace 

Na Křižovatce čp. 190 

 
Zastupitelstvo obce Polevska: 
 
45. schválilo 
program zasedání zastupitelstva. 

Výsledek hlasování: Pro    7               Proti 0                               Zdržel se 0 
 
46. schválilo a pověřilo 
směnu pozemků 544/27 travní porost (vjezd do arboreta) výměra 269 m2, 422/10, 
travní porost (parkoviště u kapličky) o výměře 244 m2, 422/11 travní porost 
(parkoviště u kapličky) o výměře 529 m2 ve vlastnictví Fr. Šťastného, za pozemky 
480/6 neplodná půda o výměře 178 m2 a 480/4 (neplodná půda) o výměře 940 m2 , 
na žádost p. Šťastného. Současně pověřili starostku k podpisu smlouvy. 
Výsledek hlasování:      Pro 8               Proti 0                        Zdržel se 0 
 
47. neschválilo 
prodej části p.p.č. 768/8 v k. ú. Polevsko na žádost p. P. Kellera, Teplice. 
Výsledek hlasování:      Pro 8               Proti 0                      Zdržela se 0  
 
48. schválilo  
podaní dotace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova na projekt „Oprava 
MK p.č. 836/9, 895 a 696/3 v k. ú. Polevsko“. 
Výsledek hlasování:      Pro 7              Proti 0                        Zdržel se 1 (pí M. Plchová)  
 
49. schválilo a pověřilo 
uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby s ČEZ Distribuce, Teplice“ stavby zařízen distribuční soustavy – 
Kabelové vedení NN, dále jen „Zařízení distribuční soustavy“ která se nachází na 
p.p.č.847 ostatní komunikace v k. ú. Polevsko (ve vlastnictví obce Polevsko) pro p.p.č. 
129 v k. ú. Polevsko, jednorázová odměna 3 300,- Kč. Současně pověřili starostku 
k podpisu smlouvy. 
Výsledek hlasování:      Pro 8              Proti 0                       Zdržel se 0 
 
50. schválilo a pověřilo 
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu a umístění 
stavby č. IV-12-40201140/VB/2 s ČEZ Distribuce a.s., Teplice pro stavbu zařízen 
distribuční soustavy – Kabelové veden NN, dále jen  IV-12-4020140/VB/2 
CL_Polevsko ppč. 678/2, nové kNN“, „Zařízení distribuční soustavy“, která se bude 
nacházet mj. na dotčené nemovitosti. Jednorázová odměna 2000,- Kč. Současně 
pověřili starostku k podpisu smlouvy. 
Výsledek hlasování:      Pro 8               Proti 0                      Zdržel se 0 
 
51. schválilo 
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby ČEZ Distribuce a.s., Teplice – stavby zařízení distribuční soustavy – 
Rozpojovací skříň, kabelové vedení NN dále jen „Zařízení distribuční soustavy“ na 



p.p.č. 696/3 a 895 v k. ú. Polevsko. Jednorázová odměna 3 100,- Kč. Současně 
pověřili starostku k podpisu smlouvy. 
Výsledek hlasování:      Pro 6              Proti 0          Zdrželi se 2 (pí M. Plchová a p. T. 
Romanovský) 
 
52. schválilo 
záměr pronájmu pozemků p.č. 470/6 o výměře 72 322 m2,  p. p.č. 470/7 o výměře    
51 317 m2 a p.p.č. 334/8 o výměře 30 697 m2,  p.p.č. 238/5 o výměře 195 m2 . 
Výsledek hlasování:      Pro 7              Proti 0          Zdržel se 1  (p. T. Romanovský) 
 
53. schválilo  
OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 
Poplatek na občana a rekreační objekt 900,-Kč. Občan, který od počátku 
kalendářního roku, ve kterém má dovršit věk 70 let a starším se stanoví úleva ve výši 
150,-Kč. 
Výsledek hlasování:      Pro 8              Proti 0          Zdržel se 0 
 
 
 
 
 
V Polevsku dne 2. 12. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ing. Rainer Lischka                                                                       Martina Rašínová 
       místostarosta obce                                                                           starostka obce 


