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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  2018 

 
 
 
Datum konání:  6. 12. 2018 
Místo konání:  Zasedací místnost Obecního úřadu 
Začátek zasedání: 19:00 hod. 
Účastníci jednání: Členové zastupitelstva: 
   Jiří Urban, Martin Kotek, Libor Pýcha, Václav Záruba, Jaroslav Chlumský, 
   Jaroslav Jelínek, Pavel Tryzna 

 

 

Zahájení: starosta obce uvedl program dnešního jednání, které se týkalo: 
a. Organizační náležitosti schůze-schopnost usnášení 
b. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2019 
c. Schválení nákupu kancelářského nábytku  
d. Schválení výše místního poplatku za svoz odpadů pro rok 2019 
e. Schválení prozatímního uložiště tříděného odpadu v lokalitě Nové Polerady 

 
 
 Usnesení:       Zastupitelstvo obce na svém zasedání: 
 

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

b. Zastupitelstvo obce Polerady odsouhlasilo návrh rozpočtu pro rok 2019   
 
Výsledek hlasování:  

 PRO: 7   PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 

c. Zastupitelstvo obce Polerady odsouhlasilo nákup kancelářského nábytku 
v celkové ceně do 10.000,- Kč.   
 
Výsledek hlasování:  

 PRO: 7   PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0   
 

d. Zastupitelstvo obce Polerady odsouhlasilo zachování současné výše místního 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadu, stanoveného v Obecně závazné 
vyhlášce č. 2/2012 ve výši 800,- Kč za občana a rok, i pro rok 2019.  Rozdíl 
mezi příjmy z místního poplatku a skutečnými výdaji za tyto služby bude 
hrazen z rozpočtu obce.  
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Výsledek hlasování:  

 PRO: 7   PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0   
 
 

e. Zastupitelstvo obce Polerady odsouhlasilo realizaci třetího uložiště tříděného 
odpadu v obci, resp. v lokalitě Nové Polerady, a to dočasně v provizorní ploše 
u nově budované zástavby rodinných domů, k tomuto účelu zpevněné a 
dostupné svozové technice. Prozatím zde budou uloženy kontejnery na tříděné 
plasty a papír, nádoby na ostatní odpady, jako je sklo, nápojové kartony, 
železo, oleje a textil, jsou všem občanům k dispozici u obecního úřadu. Finální 
uložiště tříděného odpadu pro celou tuto lokalitu bude realizováno až po 
kompletní výstavbě všech rodinných domů na poslední parcele u trafostanice.   
 
Výsledek hlasování:  

 PRO: 7   PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0   
 
 
                                        

                  Zapsal:  Martin Kotek      Jiří Urban 
                   Ověřil: Libor Pýcha                                             starosta       


