
 
M Ě S T O  Ž A N D O V 

U s n e s e n í 
 

z 1. jednání Zastupitelstva města Žandova, které se konalo dne 28.11.2022 
od 18. hodin na sále Městského úřadu v Žandově. 

Zastupitelstvo města projednalo a 
 

1. S c h v a l u j e  
a) Ověřovatele zápisu. 
b) Program zasedání dle předloženého návrhu. 
c) Schodkový rozpočet na r. 2023 ve výši příjmy = 40.808.000,- Kč, výdaje = 

75.946.000,- Kč s tím, že záporné saldo hospodaření pro rok 2023 ve výši 
35.138.000,- Kč bude kryto výsledkem hospodaření předchozích let. 

                  Zastupitelstvo města schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tab. č. 1 
                  v tabulkové části materiálu „Návrh rozpočtu“. 
                  Zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazeným zákonem o  
                  obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok  
                  2023 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené  
                  v tabulkové části tohoto materiálu. Veškeré transfery jsou určeny k použití do  
                  konce rozpočtového roku, pokud není nebo nebude v průběhu běžného  
                  rozpočtového roku usnesením zastupitelstva stanoveno jinak. 
                 Zastupitelstvo stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými  
                 příkazci operací (odpovědnými orgány obce) překročen jim stanovený objem  
                 běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu 
                 roku 2023. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně  
                 mzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů  
                 a naopak, povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové  
                 skladby dle vyhlášky č. 412/2021 Sb. je v kompetenci účetní. 

d) Zřízení Výboru pro kulturu a sport, Výboru pro občanské záležitosti, Výboru pro 
prodeje. 

e) Měsíční odměny svým neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce          
v následujících částkách: 
Člen rady: 7.223,- Kč 
Předseda výboru/komise: 3.611,- Kč 
Člen výboru/komise:  3.010,- Kč 
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1.805,- Kč 

f) Odměnu za souběžný výkon max. 2 funkcí, a to: 
- člena rady obce a předsedy nebo člena výboru obce 
- předsedy nebo člena výboru obce 
- člena 2 různých výborů 

 
g) Obsazení výborů: 

Výbor finanční: 
předseda:   Ing. David  Trőschel 
členové:    Marcela Bížová 
                 Tomáš Tomaštík 
 
Výbor kontrolní: 
předseda:  Laura Matulová 
členové:     Ivo Kubelka  
                  Jan Kaňka   



 
Výbor pro  kulturu a sport:  
předseda: Tomáš Tomaštík 
členové:     Mgr. Lenka Brychová 
  Mgr. Petra Joslová 
       Lukáš Kubát 
  Dana Janďourková  
                  
Výbor pro občanské záležitosti: 
předseda:  Marcela Bížová 
členové:    Mgr. Petra Joslová 
  Laura Matulová  
  Zbyněk Polák 
  Dana Janďourková 
         
Výbor pro prodeje  
předseda:  Bc. Michal Beň 
členové:     Zbyněk Polák 
                  Karel Nápravník 
         Jan Kaňka 
         Lukáš Kubát 

 
h) Obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší OZV č. 3/2010, o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství.  
i) Přehled čerpání rozpočtu města Žandova za 1.- 9./2022. 
j) Rozpočtové opatření č. 5/2022 
k) Rozpočtové opatření pro výdajové transfery na přelomu roku. 
l) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby pod č. CES 

293/2020/VBA mezi SVS a.s., Obcí Horní Police a Městem Žandov.   
m) Finanční dotaci formou veřejnoprávní smlouvy ve výši 350.000,- Kč pro SK 

Spartak Žandov z.s. pro rok 2023.    
n) Dar a darovací smlouvu pro Český rybářský svaz místní organizace Žandov ve 

výši 25.000,- Kč na činnost rybářského kroužku v roce 2023. 
o) Dar a darovací smlouvu pro pěvecký sbor Českolipský Evergreen, z.s. ve výši 

10.000,- Kč pro činnost sboru do konce roku 2022. 
p) Dar a darovací smlouvu pro Základní školu Horní Police ve výši 45.000,- Kč na 

podporu činnosti dětí ve školní dílně v roce 2023. 
q) Dar a darovací smlouvu pro Římskokatolickou farnost - arciděkanství Horní Police 

ve výši 50.000,- Kč na pomoc při dokončení projektové přípravy obnovy budovy 
arciděkanství. 

r) Dar a darovací smlouvu pro sportovce ze Žandova ve výši 15.000,- Kč na podporu 
jeho činnosti v roce 2023. 

s) Dar a darovací smlouvu pro sportovce ze Žandova ve výši 15.000,- Kč na podporu 
jeho činnosti v roce 2023.   

 
2. B e r e   n a   v ě d o m í 

a) Zprávu z jednání rady města. 
 
 

 
                         Michal Beň                                                          Zbyněk Polák                             
                         místostarosta                                                           starosta 


