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Obec Polerady 
250 63 Mratín 

  
250 63 Mratín, tel: 326 902 281, IČO: 00240613 

 
 

 
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce v Poleradech č. 12 - 2016 

 
 
 
Datum konání:  3. 11. 2016 
Místo konání:  Zasedací místnost Obecního úřadu 
Začátek zasedání: 19:00 hod. 
Účastníci jednání: Členové zastupitelstva: 
   Petr Löbl, Václav Záruba, Miroslav Křížek, Libor Pýcha,  

Martin Kotek, Václava Zajícová-Chocholková, Jaroslav Chlumský 
 
 Zahájení: Místostarosta obce uvedl program dnešního jednání, které se týkalo: 

a. Organizační náležitosti schůze-schopnost usnášení 
b. Blokace ČOV pro stávající kapacity  
c. Plán zimní údržby místních komunikací 
d. Příspěvek obce u příležitosti Mikulášské nadílky 
e. Schválení návrhu rozpočtového opatření č. 3 

 
 
 Usnesení:       Zastupitelstvo obce na svém zasedání: 
 

a. Vzalo na vědomí zprávu předsedajícího, že přítomností 7 členů zastupitelstva 
 je usnášení schopné. 
 

b. Zastupitelstvo obce Polerady schválilo blokaci současné volné kapacity ČOV 
Polerady výhradně pro potřeby stávající zástavby obce a pro případné dílčí 
výstavby jednotlivých rodinných domů na volných parcelách ve stávajícím 
extravilánu obce s tím, že každý další stavební záměr a developerský projekt 
v plánovaných rozvojových lokalitách nové bytové zástavby, určené v 
územním plánu obce, je vždy podmíněn výstavbou veškeré kompletní 
infrastruktury v dotčeném území a nutným rozšířením stávající čistírny 
odpadních vod na potřebnou kapacitu, zajišťující odkanalizování celé řešené 
lokality, a to bez jakékoliv finanční spoluúčasti obce Polerady. Bez tohoto 
opatření nebude možné získat stavební povolení na jakoukoliv výstavbu 
rodinných domů ve všech nových lokalitách.   
Výsledek hlasování:  
PRO: 7  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0   
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c. Zastupitelstvo obce Polerady schválilo Plán zimní údržby místních 
komunikací.  

 
Výsledek hlasování:  
PRO: 7  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  

 d. Zastupitelstvo obce Polerady schválilo poskytnutí finančního příspěvku u 
příležitosti konání Mikulášské nadílky v místním pohostinství U Lípy ve výši 
15 000,- Kč.  

 
Výsledek hlasování:  
PRO: 7  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  

 
 

e. Zastupitelstvo obce Polerady schválilo návrh rozpočtového opatření č. 3/2016.  
 

Výsledek hlasování:  
PRO: 7  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  

 
 
 
 
 
                                       
                  Zapsal: Jaroslav Chlumský        Petr Löbl 
                  Ověřil: Martin Kotek                                           starosta       


